
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Testületi ülés ideje: 2015. március 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: Köszöntötte Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
tagjait, a Hivatal megjelent munkatársait. Megállapította, hogy a testület 17 tagja jelen van, 
így az ülés határozatképes.  
 
Elmondta, egy napirend volt, ami miatt a rendkívüli Közgyűlést összehívta. Április 1-jétől a 
100 fő alatti munkavállalót foglalkoztató gazdasági szervezet nem lehet önálló gazdasági 
szerv. Ehhez még beraktak néhány előterjesztést, melyet szeretne kiegészíteni azzal, hogy 
döntsenek ma arról, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzt ad bajbajutott 
kárpátaljai településnek. 
 
Kérte, vegyék fel napirendek közé:  

− Kárpátalja megsegítéséről szóló szóbeli előterjesztést, 
− Interpelláció napirendet. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3426   Száma: 15.03.26/0/0/A/KT 
Ideje: 2015 március 26 19:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
39/2015. (III. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére a Kárpátalja megsegítéséről 
szóló szóbeli előterjesztést, valamint az Interpelláció napirendet.  
 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat kulturális intézményei gazdálkodási feladatainak 

ellátásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
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2. Előterjesztés a Deseda UltraMaraton megrendezésének támogatásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
3. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek és önkormányzati tulajdonú földterület 

bérletére érkezett ajánlatokról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

4. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 
intézmények átszervezésének véleményezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
5. Előterjesztés Kárpátalja megsegítéséről (szóbeli) 

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

 
6. Interpelláció 
 
Pintér Rómeó tanácsnok úr megérkezett. 
 

-----1. Előterjesztés az önkormányzat kulturális intézményei gazdálkodási  
feladatainak ellátásáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester: Minden törvényi változás szerepel az előterjesztésben. Az a 
variáció került be, hogy egy főnök van, nincs megosztott munka. A bizottságok azzal a 
módosítással támogatták, hogy a 2., 4. és 5. pontokban szereplő 2014. április 01. dátum 
helyett 2015. április 01. dátum szerepeljen. 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: Kérdése volt, hogy az átszervezés nem fogja-e érdemben érinteni a 
gazdasági ügymenetet, ügyintézést? A másik kérdése nem közvetlen az előterjesztéshez 
kapcsolódik, a sajtóból értesültek arról, hogy a KAVÍZ vezérigazgatója már nem Vonyó 
János, mert lemondott. Tudnak-e esetleg valamit arról,  hogy a lemondásnak milyen 
körülményei voltak? 
  
Szita Károly polgármester: Minden kérdésre megválaszol, de mi köze ennek a Múzeumhoz? 
Javasolta, Gombos Attilát kérdezze, hogy miért kívánta azt, hogy váltás legyen a KAVÍZ-nak 
az élén. Az első kérdésre a válasza, természetesen nem. Ugyanazok az emberek fogják 
végezni a munkát, mint akik eddig végezték, csak nem az ottani gazdasági vezető, vagy a 
Múzeum igazgató közvetlen irányítása alatt, hanem a gondnokságuk a GESZ, aminek 
névváltoztatása is lesz – Humánszolgáltatási Gondnokság – fogja irányítani. Készül egy olyan 
elképzelés is, amely a kulturális intézményeket átfogó, egységes intézményként kezeli, azért, 
hogy még hatékonyabban, és még racionálisabban tudjanak működni. Ebből, ha törvény lesz 
akkor újból fognak találkozni ezzel a dologgal. 
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-----Hozzászólások----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3427   Száma: 15.03.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2015 március 26 19:07  
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: 
 
40/2015. (III. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kulturális intézmények 
gazdálkodási feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta:  
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Együd Árpád 
Kulturális Központ, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, valamint a 
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár pénzügyi, gazdasági feladatait 2015. április  
1-jétől az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság látja el.  
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:            2015. április 01. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Együd Árpád Kulturális 

Központból 8 fő gazdasági ügyintéző 2015. április 01. hatállyal áthelyezésre kerüljön az 
Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság állományába. A Közgyűlés az 
Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnoksághoz áthelyezésre kerülő  
álláshelyekhez kapcsolódó 10.151 e Ft személyi juttatás és 2.761 e Ft munkaadót terhelő  
járulék előirányzatát az Együd Árpád Kulturális Központ 2015. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 

                                    Kacsar József gondnokságvezető 
   Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2015. április 1.     
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy az Együd Árpád 
Kulturális Központ gazdasági vezetőjének magasabb vezetői megbízását 2015. április 1-
jétől vonja vissza. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 

                                    Horváth Gáborné igaz gató 
Határidő:  2015. április 1.     

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi Múzeumból 1 fő gazdasági ügyintéző 2015. április 01. hatállyal 
áthelyezésre kerüljön az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság 
állományába. A Közgyűlés az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi 
Gondnoksághoz áthelyezésre kerülő álláshelyhez kapcsolódó 1.354 e Ft személyi juttatás 
és 368 e Ft munkaadót terhelő  járulék elő irányzatát a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű  
Városi Múzeum 2015. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 

                                    Kacsar József gondnokságvezető 
   dr. Ábrahám Levente igazgató 

Határidő:  2015. április 1. 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Takáts Gyula Megyei és  

Városi Könyvtárból 1 fő gazdasági ügyintéző 2015. április 01. hatállyal áthelyezésre 
kerüljön az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság állományába. A 
Közgyűlés az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnoksághoz áthelyezésre 
kerülő álláshelyhez kapcsolódó 1.178 e Ft személyi juttatás és 320 e Ft munkaadót 
terhelő járulék elő irányzatát a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 

                                    Kacsar József gondnokságvezető 
   dr. Horváth Katalin  igaz gató 

Határidő:  2015. április 1. 
 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Általános Iskolai,  

Óvodai és Egészségügyi Gondnokság alapító okiratát 2015. április 1-jétől az alábbiak 
szerint módosítja: 

a.) Az alapító okirat módosítással nem érintett részei, változatlan tartalommal 
átvezetésre kerülnek az új formanyomtatványba, melyeket a módosító okirat nem 
tartalmaz: 

− a költségvetési szerv megnevezése és a rövid neve: régi alapító okirat 1. pontja 
helyett az új formanyomtatvány 1.1 pontja, 

− a költségvetési szerv székhelye: a régi alapító okirat 2. pontja helyett az új 
formanyomtatvány 1.2.1. pontja, 

− telephelyek (kiegészülve a telephelyek megnevezésével): a régi alapító okirat 
3. pontja helyett az új formanyomtatvány 1.2.2. pontja, 
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− költségvetési szerv közfeladata: régi alapító okirat 4. pontja helyett az új 
formanyomtatvány 4.1. pontja, 

− költségvetési szerv államháztartási szakágazat besorolása: régi alapító okirat 6. 
pontja helyett az  új formanyomtatvány 4.2. pontja, 

− költségvetési szerv illetékessége, működési köre: régi alapító okirat 8. pontja 
helyett az  új formanyomtatvány 4.5. pontja, 

− költségvetési szerv irányító szervének megnevezése: régi alapító okirat 9. 
pontja helyett az  új formanyomtatvány 3.1. pontja, 

− az intézmény vezetőjének megbízási rendje: régi alapító okirat 10. pontja 
helyett az  új formanyomtatvány 5.1. pontja. 

b.) Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:  
 

„ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A . §-a alapján az 
Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság alapító okiratát a 
következők szerint adom ki:” 

 
c.) A régi alapító okirat 3. pontjában felsorolt feladatellátási helyek elhagyásra 

kerülnek. 
 
d.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat az alábbi 2.1. ponttal egészül ki 

(módosító okirat 1. pont): 
 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.01.01.” 

e.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 4.3.1. pontja – a pénzügyi, 
gazdasági feladatok tekintetében az intézmény által ellátott költségvetési szervek - 
kiegészül az alábbi költségvetési szervekkel (régi alapító okirat 5. pontja és a 
módosító okirat 2. pontja):  

„ - Együd Árpád Kulturális Központ 
- Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 
- Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár”   

f.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat az alábbi 4.3.8. ponttal egészül ki 
(régi alapító okirat 5. pontja és a módosító okirat 3. pontja): 

 
„4.3.8. A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, hatályos önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint jár el.” 
 

g.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 4.4. pontja kiegészül az alábbi 
kormányzati funkciószámokkal (módosító okirat 4. pontja): 

 
 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

41. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

42. 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 

43. 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

 



 7 

44. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

45. 082044 Könyvtári szolgáltatások 

46. 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

47. 
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 

tevékenység 

48. 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

49. 
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 

tevékenység 

50. 
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

51. 
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi 

kulturális értékek gondozása 

52. 
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, 

amatőr művészetek 

53. 
082094 Közművelődés - kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés 

54. 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

55. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

56. 
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb 

támogatások 
 

h.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 5.2. pontja – a költségvetési 
szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya – helyébe az alábbi szövegrész 
kerül (régi alapító okirat 11. pontja, módosító okirat 5. pontja): 

 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazott 1993. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról 

2 

Közfoglalkoztatott 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról; 

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

3 Megbízás 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
 
i.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat az alábbi 5.3. ponttal egészül ki 

(módosító okirat 6. pontja): 
 

„5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 
 
A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők 

közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 
rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.” 
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j.) A régi alapító okirat 7. pontjában felsorolt szakmai alaptevékenységek kormányzati 
funkciók közül a „096010 Óvodai intézményi étkeztetés” és a „096020 Iskolai 
intézményi étkeztetés” törlésre kerül. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 

   Kacsar József gondnokságvezető 
Határidő:  2015. március 31. 

 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Általános Iskolai,  

Óvodai és Egészségügyi Gondnokság elnevezését 2016. január 1-jétől Kaposvári 
Humánszolgáltatási Gondnokság megnevezésre módosítja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 

   Kacsar József gondnokságvezető 
Határidő:  2015. november 30. (névváltozás törzskönyvi bejelentése) 

 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Együd Árpád 

Kulturális Központ alapító okiratát 2015. április 1-jétől az alábbiak szerint módosítja: 

a.) Az alapító okirat módosítással nem érintett részei, változatlan tartalommal 
átvezetésre kerülnek az új formanyomtatványba, melyeket a módosító okirat nem 
tartalmaz: 

− a költségvetési szerv megnevezése: régi alapító okirat 1. pontja helyett az új 
formanyomtatvány 1.1.1. pontja, 

− költségvetési szerv közfeladata: régi alapító okirat 4. pontja helyett az új 
formanyomtatvány 4.1. pontja, 

− költségvetési szerv államháztartási szakágazat besorolása: régi alapító okirat 6. 
pontja helyett az  új formanyomtatvány 4.2. pontja, 

− költségvetési szerv illetékessége, működési köre: régi alapító okirat 9. pontja 
helyett az  új formanyomtatvány 4.5. pontja, 

− költségvetési szerv irányító szervének megnevezése: régi alapító okirat 11. 
pontja helyett az  új formanyomtatvány 3.1. pontja, 

− az intézmény vezetőjének megbízási rendje: régi alapító okirat 12. pontja 
helyett az  új formanyomtatvány 5.1. pontja. 

b.)  Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:  
 

„ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A . §-a alapján az 
Együd Árpád Kulturális Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 

 
c.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 1.2.1. pontja – a költségvetési szerv 

székhelye – helyébe az alábbi szövegrész kerül (régi alapító okirat 2. pontja, 
módosító okirat 1. pontja): 

 
„1.2.1. székhelye: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.” 

d.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 1.2.2. pontja – a költségvetési szerv 
telephelye(i) -  kiegészül az telephellyel (a módosító okirat 2. pontja):  

„  
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 telephely megnevezése telephely címe 
8 Közösségi Ház 7400 Kaposvár, Pécsi u. 52. (hrsz: 2851/3) 

”   

e.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat az alábbi 4.3.9. – 4.3.14. pontokkal 
egészül ki (a módosító okirat 3. pontja): 

 
„ 4.3.9. az alaptevékenységgel összefüggő reklám szervezése 

4.3.10. helyiségek bérbeadása 
4.3.11. termékbemutatók és vásárok szervezése 
4.3.12. megrendelésre műsorok szervezése, beleértve az állami és nemzeti 

ünnepeket is 
4.3.13. kiadványok megjelentetése, művészeti termékek árusítása, eszközök 

bérbeadása 
4.3.14. székhelyén végzi az állami intézményfenntartó központ által ellátott 

alapfokú művészetoktatási feladatokhoz kapcsolódó működtetési 
feladatokat, ahol a működtető Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata.” 

 
f.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 4.4. pontja kiegészül az alábbi 

kormányzati funkciószámokkal (módosító okirat 4. pontja): 
 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

3. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
4. 041232 Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás 
5. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 
 
g.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 5.2. pontja – a költségvetési 

szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya – helyébe az alábbi szövegrész 
kerül (régi alapító okirat 13. pontja, módosító okirat 5. pontja): 

 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazott 1993. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról 

2 

Közfoglalkoztatott 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról; 

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

3 Megbízás 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
 
 
h.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat az alábbi 5.3.. ponttal egészül ki 

(módosító okirat 6. pontja): 
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„5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 
 
A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők 

közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 
rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.” 

i.) A régi alapító okirat 8. pontjában felsorolt alaptevékenységen kívüli feladatok 
elhagyásra kerülnek.  

j.) A régi alapító okirat 10. pontjában nevesített alapítói jogokat gyakorló szerv neve 
és székhelye elhagyásra kerülnek, mivel megegyezik az irányító és fenntartó 
szervvel, mely az új formanyomtatvány 3.1. pontjában szerepel.  

k.) A régi alapító okirat 14. pontjában nevesített a feladatellátást szolgáló vagyon 
elhagyásra kerül.  

l.) A régi alapító okirat 15. pontjában nevesített a vagyon feletti rendelkezés  
elhagyásra kerül.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 

   Horváth Gáborné igaz gató 
Határidő:  2015. március 31. 
 

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Általános Iskolai, Óvodai és  
Egészségügyi Gondnokság és az Együd Árpád Kulturális Központ által a gazdálkodás i 
feladatok ellátásáról kötendő Munkamegosztási Megállapodást.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 

   Kacsar József gondnokságvezető 
   Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  azonnal 
 

10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Általános Iskolai, Óvodai és  
Egészségügyi Gondnokság és a Rippl-Rónai Múzeum által a gazdálkodási feladatok 
ellátásáról kötendő Munkamegosztási Megállapodást.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 

   Kacsar József gondnokságvezető 
   dr. Ábrahám Levente igazgató 

Határidő:  azonnal 
 

11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Általános Iskolai, Óvodai és  
Egészségügyi Gondnokság és a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár által a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Munkamegosztási Megállapodást.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 

   Kacsar József gondnokságvezető 
   dr. Horváth Katalin igaz gató 

Határidő:  azonnal 
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12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Ady E. u. 7. 
szám alatti 88 m2  alapterületű önkormányzati tulajdonú helyiségcsoportot (105/1/A/8 
hrsz.) a törzsvagyonába helyezi és az Együd Árpád Kulturális Központ részére 
használatba adja. 

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

 
 

-----2. Előterjesztés a Deseda UltraMaraton megrendezésének támogatásáról----- 
 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3428   Száma: 15.03.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 március 26 19:08  
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: 
 
 
41/2015. (III. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Deseda UltraMaraton” 
megrendezésének támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta. 
 

1.) A Közgyűlés a Kaposvári Szabadidő Egyesület részére a „Deseda UltraMaraton” 
sportesemény 2015. évi rendezési költségeihez 4.000.000.-Ft támogatást nyújt az 
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általános működési tartalékkeret terhére, és felhatalmazza a polgármestert a mellékelt  
támogatási szerződés aláírására. 

 
Felelős:                  Szita Károly          polgármester 
Közreműködik:      Molnár György     gazdasági igaz gató 
Határidő:               2015. április 30. 
 

2.) A Közgyűlés a sportesemény idejére térítés nélkül biztosítja a Deseda tó és környezete 
önkormányzati tulajdonú területeinek (különösen a strand, kerékpárút és a kerékpárút 
melletti zöldterületek) használatát, azzal a feltétellel, hogy a rendezők vállalják a 
területek rendezvény előtti és befejezését követő rendbetételét. A Közgyűlés felkéri 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságát, mint a terület fenntartóját, hogy 
kísérje figyelemmel és követelje meg az önkormányzati területek rendeltetésszerű 
használatát. 

 
Felelős:                  Szita Károly           polgármester 
Közreműködik:      Molnár György      gazdasági igaz gató 

Hartner Rudolf       gondnokságvezető 
Határidő:               2015. augusztus 31. 
 

3.) A Közgyűlés a 268/2014.(XII.10.) önkormányzati határozata 2. pontjában a Rippl-
Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Fekete István Látogatóközpont telephelyére 
szóló jegyek és szolgáltatások árából 50 % kedvezményt biztosít a „Deseda 
UltraMaraton” sportesemény nevezett részvevői számára.  
 
Felelős:                  Szita Károly                   polgármester 
Közreműködik:      Molnár György             gazdasági igaz gató 

dr. Ábrahám Levente    igazgató 
Határidő:               2015. augusztus 15-16. 

 
 

-----3.  Előterjesztés nem lakás célú helyiségek és önkormányzati tulajdonú földterület 
bérletére érkezett ajánlatokról----- 

 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Borhi Zsombor alpolgármester: Bejelentette személyes érintettségét. 
 
Szita Károly polgármester: Javasolta, hogy személyes érintettség alapján az érintett 
képviselőt a közgyűlés ne zárja ki a döntéshozatalból.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 3429   Száma: 15.03.26/3/0/A/KT 
Ideje: 2015 március 26 19:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a személyes érintettség miatti kizárásról 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: 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3430   Száma: 15.03.26/3/0/A/KT 
Ideje: 2015 március 26 19:09  
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: 
 
 
42/2015. (III. 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, Nemzetőr sor 8-9. sz. alatti 103 

m2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 
kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 
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       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2015. április  
1. napjától határozott 1 éves időtartamra bérbe adja 35.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért az 
F-OFFICE Kft. (7400 Kaposvár, Damjanich u. 9.) részére irodai és raktározási 
tevékenység 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. április 1. 
 
 
2.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő utca 14. sz. alatti 189 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. április  
1. napjától határozott 4 éves időtartamra bérbe adja 30.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért 
Kőrösiné Csillag Tünde Zdenka egyéni vállalkozó (7400 Kaposvár, Esze Tamás u. 4.) 
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. április 1. 
 
 
3.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő utca 7. sz. alatti 104 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. április  
1. napjától határozott 1 éves időtartamra bérbe adja 104.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a 
Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Mező u. 2.) részére 
szolgáltatási tevékenység céljára azzal, hogy a bérleti díj 2016. január 1-vel az infláció 
mértékének megfelelően 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. április 1. 
 
 
4.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Zárda utca 1. sz. alatti 38 m2 

alapterületű raktár bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt  
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlási 
kötelezettségének eleget tesz. 
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       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a raktárat 2015. április 1. 
napjától határozott 2 éves időtartamra bérbe adja 7.874,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Ki-
Látás Közhasznú Alapítvány (7400 Kaposvár, Fő utca 45.) 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. április 1. 
 
5.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő utca 21. sz. alatti 25,48 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. április  
1. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 30.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a 
Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.) 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. április 1. 
 
 
6.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Gilice utcában lévő  9008/1. hrsz-

ú, 5480 m2 nagyságú, valamint a 9008/6. hrsz-ú ingatlanból 1020 m2 nagyságú 
földterület bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt  
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben az ajánlattevő hiánypótlási 
kötelezettségének eleget tesz. 

 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2015. április 
1. napjától 2019. december 31. napjáig bérbe adja 40.000,- Ft/év + Áfa bérleti díjért Witz 
István egyéni vállalkozó (7400 Kaposvár, Szegfű u. 60.) részére azzal, hogy a bérleti díjat  
a bérlő minden év június 30. napjáig egyösszegben köteles megfizetni és 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. április 1. 
 
 

-----4. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 
intézmények átszervezésének véleményezéséről----- 

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

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

 



 16 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3431   Száma: 15.03.26/4/0/A/KT 
Ideje: 2015 március 26 19:09  
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: 
 
 
43/2015. (III. 26.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 

 
1. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári 

Megyeközponti Tankerületének a KLIK/139/636-1/2015 iktatószámú felterjesztését, 
az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) 
alapfeladatának bővülését, az új művészeti ág és a hozzá kapcsolódó tanszak indítását 
továbbá a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toldi Lakótelepi 
Tagiskolájában kihelyezett tagozattal a Szín-és bábművészeti ág a hozzá kapcsolódó 
Színjáték tanszak működését. A Közgyűlés az átszervezéssel járó új művészeti ág 
indításának működtetői feladatait a jelenlegi működtetési kiadásainak növelése 
valamint további helyiségek biztosítása nélkül vállalja. A Toldi Lakótelepi 
Tagiskolában telephely létesítésére, a helyiségek felszerelésére és működtetésére az  
önkormányzat többletköltséget nem vállal.    

  
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2015. április 22.  (közlésre) 
 

2. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári 
Megyeközponti Tankerületének KLIK/139/635-1/2015 iktatószámú névváltoztatásáról 
szóló felterjesztését a Kaposvári Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
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elnevezésről (7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 21.) Kaposvári Liszt Ferenc 
Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola elnevezésre. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2015. április 22.  (közlésre) 
 

3. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári 
Megyeközponti Tankerületének a KLIK/139/645-1/2015 iktatószámú felterjesztését, a 
Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai szakszolgálati alapfeladat  
bővülését a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás  
ellátással. A Közgyűlés az átszervezéssel járó feladat-ellátás bővülésével kapcsolatos 
működtetői feladatait a jelenlegi működtetési kiadásokon belül vállalja. A Kaposvári 
Tagintézmény Telephelyének (Kinizsi Lakótelepi Tagiskola, 7400 Kaposvár, 
Búzavirág utca 21.) működtetésére az önkormányzat többletköltséget, illetve a 
helyiségek felszerelésére az önkormányzat kötelezettséget nem vállal.  
  
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2015. március 22.  (közlésre) 

 
 

-----5. Előterjesztés Kárpátalja megsegítéséről (szóbeli)----- 
 

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

Szita Károly polgármester: Elmondta, politikusként a képviselőkkel együtt a sajtót olvasva, 
televíziót nézve, rádiót hallgatva szembesülhettek azokról a nehézségekrő l, amely Kárpátalja 
magyar lakta településeken élőket érinti nap, mint nap egyre súlyosabb formában. Ezért 
fogalmazódott meg benne, hogy kihasználva a mai rendkívüli Közgyűlés adta lehetőséget, 
azzal az előterjesztéssel élne, hogy ki kinek a testvére, az ilyenkor mutatkozik meg, hogy 
szavakban teszi ezt meg, vagy pedig valóban gondolja azt, hogy a magyar magyart soha nem 
hagy cserben. Tevékenyen és segítőkészen áll mögé nemcsak szavakban, hanem 
naturáliákban is, azt tegye meg Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 6 millió forint 
összeg keretében. Az volt a javaslata, hogy 6 millió forintot ajánljanak fel egy vagy kettő 
magyar lakta falunak Kárpátalján. Általában ezekben a falvakban 90-95 %-ban magyarok 
élnek 1000-1500 fős települések ezeknek a nagy része. Az, hogy melyik legyen ez az egy 
vagy kettő település, engedjék meg, hogy Bellai Zoltán református lelkész segítségét hadd 
kérje ebben. Azért az övét, mert Bellai Zoltán azaz ember, akinek nagyon régi kárpátaljai 
kapcsolatai vannak a Református Egyház és a karitatív szervezetek révén, és Ő nagyon jól 
ismeri azt a vidéket és az ember ahhoz fordul ilyenkor tanácsért, aki jó tanácsot is tud számára 
adni. Ezzel párhuzamosan azzal a kezdeményezéssel élt a képviselők felé, hogy Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata indítson el Somogy megye polgárai felé is egy 
adománygyűjtő akciót. Egy olyan adománygyűjtő akciót, amelyben felhívja Kaposvár és 
Somogy megye valamennyi polgárának a figyelmét arra, hogy aki segíteni akar és  
hasonlóképen gondolkodik és segíteni is tud – valószínűleg mindenki akar, csak nem 
mindenki tud – aki segíteni tud az az önkormányzat által megjelölt számlaszámra jutassa el 
akár a 100.- Ft-ját, vagy amit fontosnak tart, az általa adandó adományt. Kaposvár városa 
gondoskodik majd arról,  hogy ez a címzetthez jusson majd el. Ez az előterjesztésének a rövid 
lényege.  
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Maximálisan egyetért a kezdeményezéssel és elmondta, hogy a 
Szent Margit templom plébánosa ezelőtt egy hónappal – minden egyházi felhatalmazás nélkül 
– gyűjtést szervezett a kárpátaljaiaknak, amely olyan jól sikerült, hogy több mint háromhavi 
perselypénz gyűlt össze egy vasárnap alkalmából. Az emberek igen is érzik ennek a súlyát, ha 
tudják, hogy jó helyre megy az adomány, akkor nagyon szívesen adakoznak. Fontos, hogy 
megszólítsák a kaposvári polgárokat, ezért hozta fel a példát, hogy igenis a templomba járó 
hívek megértették az üzenetet.  
  
Kováts Imre képviselő: Többször is szerepelt a TV-ben, hogy Miniszterelnök úr arra kéri a 
Megyei Jogú Városok Önkormányzatait, hogy válasszon ki egy települést és azt a települést 
segítse, túlterjeszkedve a testvérvárosi kapcsolatokon, ami azt jelenti, hogy lényegesen több 
támogatást vár el az önkormányzattól ezeknek a kárpátaljai magyar lakta településeinek. Nem 
arról beszélt, hogy ajánljanak föl, hanem azt mondta, hogy válasszanak ki egy települést és azt 
támogassák.  
  
Szita Károly polgármester: Nem hallotta a Miniszterelnök úr nyilatkozatát, de nincs a kettő 
között ellentmondás és nem is érti. Azt fogalmazta meg, hogy Kaposvár Város Közgyűlése 
döntsön arról, hogy 6 millió forint támogatást biztosít egy vagy kettő kárpátaljai településnek, 
akivel fel fogják venni a kapcsolatot. Hogy melyik legyen ez a település, ehhez fogalmazta 
meg azt, hogy Bellai Zoltán lelkész úrnak a tanácsára kíváncsi és a segítségét fogja kérni,  
mert Ő nagyon jól ismeri Kárpátalját az ottani településeket, és az ottani magyarokat. A 
kapcsolat nem csak abban fog megnyilvánulni, hogy adnak egy egyszeri segélyt, hanem 
sokkal több mindenben. Most erre van a legnagyobb szükség, a Közgyűlés döntése nélkül 
viszont nem tudja megtenni. Nem testvérvárosi kapcsolatról beszélt, nem azt akar létesíteni,  
mert a papírnak itt nincs jelentősége. Annak van jelentősége, hogy belül érzik-e, hogy vannak 
még olyan határon kívül magyarok, akik most nehéz helyzetben vannak, mi sokkal jobb 
helyzetben vagyunk náluk és akarunk-e számukra segítséget nyújtani. Az a javaslata, hogy 
akarjanak. 
  
Kováts Imre képviselő: Amit polgármester úr másodszor elmondott módosult ahhoz képest, 
amit először elmondott. Mert, ha azt mondja, hogy szavazzunk meg 6 millió forintot és majd 
kiválasztják azt a települést, amelyet majd támogatni fognak azzal egyet tud érteni. Nem azt 
mondta, hogy testvérvárost válasszanak, hanem idézte Miniszterelnök úrnak a javaslatát, 
kérését, hogy ennél a gesztusnál többet nyújtson a város annak a településnek, amit 
kiválasztott. Ha polgármester úr azt mondja, hogy kiválasztanak egy települést, akkor 
egyetértenek. 
 
Szita Károly polgármester: Azt mondta el 5 perccel ezelőtt is, mint amit most mondott. 
Kérte szavazzanak arról, amit elmondott.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 3432   Száma: 15.03.26/5/0/A/KT 
Ideje: 2015 március 26 19:16  
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: 
 
 
44/2015. (III. 26.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kárpátalján kialakult  
helyzetre tekintettel összesen 6.000.000, -Ft támogatást biztosít a térség később 
kiválasztásra kerülő magyarlakta települése vagy települései számára. 

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

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Bellai Zoltán püspöki főtanácsost, 

hogy tegyen javaslatot melyik település vagy települések számára nyújtsa a testület a 
támogatást. 

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő: 2015. március 31. 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy adományozást 

kezdeményez Kaposvár és Somogy megye polgárai, gazdasági és egyéb szervezetei 
közt a kiválasztásra kerülő kárpátaljai településen vagy településeken élők 
megsegítésére. 

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2015. március 31. 
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-----Különálló interpelláció: 1----- 
 

 
Kováts Imre képviselő Ügyrendi: Ügyrendi javaslattal élne. Nem készült a mai 
Közgyűlésre, nem tudta, hogy rendkívüli Közgyűlés lesz. Az elmúlt húsz évben nem 
emlékszik rá, hogy számtalan interpellációja közül bármit is rendkívüli Közgyűlésen mondott 
el. Mivel előzetesen egyeztetett a jegyző úrral, visszavonja az interpellációját és újra be fogja 
adni, és elő fogja adni az áprilisi Közgyűlésen, ahogy egyébként az elmúlt húsz évben 
megtette mindig.  
 
 
Szita Károly polgármester: Elmondta, rendben van. Semmi probléma nincs ezzel, semmi 
akadálya.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 
 

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


