
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Testületi ülés ideje: 2015. április 23. 
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 0 - 
  3 Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 0 - 
 
 
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: Sok szeretettel köszöntött mindenkit a mai képviselő-testületi 
ülésen. A Képviselő Hölgyeket és Urakat, kollégáit, sajtó képviselőit és mindazokat, akik a 
Kapos Televízión keresztül kísérik figyelemmel a mai munkájukat. Megállapította, hogy a 
testület 15 tagja jelen van, a Közgyűlés határozatképes. 
 
Mielőtt beszámolna arról,  hogy mi történt a legutóbbi találkozásukat követően köszönetet 
mondott két kedves kolléganő jének valamennyiük nevében, mert úgy döntöttek mindketten, 
hogy elkövetkezett a megérdemelt pihenésnek az ideje és azt jelentették be, hogy nyugdíjba 
kívánnak vonulni még a júniusi Közgyűlés előtt.  
Somlainé Ferincz Judit 1987-től dolgozik a közigazgatásban, itt a Városházán. Gyakran 
találkoznak vele és a munkáját azzal ítélik meg, hogy hogy sikerülnek a rendezvényeik, hogy 
hiányuk van-e valamiből. Önök ezt a tevékenységét látják, ezen túlmenően sokkal szélesebb 
az a munka, amit végzett. A Hivatali Gondnokságon belül kell biztosítani az itt dolgozóknak, 
számukra azokat a lehetőségeket és azokat a feltételeket, hogy csak a munkával tudjanak 
foglalkozni. Kedves Judit! Megköszönve munkáját, jó pihenést kívánt. Dolgozzon még sokáig 
és jöjjön vissza hozzájuk, tekintsen be, amikor erre jár. Hegedüsné Kriszta 1991-ben a 
gyámügyön kezdett, amely a legnehezebb és legszerteágazóbb területe a szociális ágazatnak. 
Azt mondják az a jó szociális ágazatban dolgozó, aki végigjárta, aki dolgozott magában a 
gyámügyben. Azt követően, amikor átalakult a rendszer és létrejött a népjóléti iroda annak lett 
a vezetője és viszi tovább ezt a szakterületet. Az egészségügyön túlmenően a szociális  
intézményhálózat az, amely a felügyelete alá tartozik és kiemelten fontos és elismerésre méltó 
a kaposvári szociális  és egészségügyi ellátó rendszer és ez nagymértékben köszönhető az ő  
munkájának is. Kriszta! Jó pihenést kívánt és el sem gondolná az ember, hogy két ilyen fiatal 
hölgy nyugdíjba megy.  
 
Felder Frigyes tanácsnok úr időközben megérkezett. 
 
A mai napjukat sajnos beárnyékolja a tegnapi tragédia, ami történt Kaposváron a Fő utcán. 
Ezúton is őszinte részvéte és együttérzése valamennyiük nevében mondhatja ezt, a 
feltételezhető módon meggyilkolt fiatal hölgy szüleinek, családtagjainak és ismerőseinek, 
hozzátartozóinak is. Jó Istentől mindig azt kívánja az ember, hogy kerüljék el ezek a 
tragédiák, sajnos ez tegnap este nem így történt. Őszinte részvéte mindnyájuk nevében. 
 
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Ahogy értesülhettek róla, kijött a tavasz, így el tudták 
indítani azokat a munkákat, amelyeket az Önök által elfogadott költségvetésben terveztek. Így 
el tudták indítani a Bereck Sándor III. programot, amely a város út-, járda felújítási 
programjának a III. ütemét jelenti a Németh István fasor Virág utca felőli szakaszának a 
felújításával. Egy jelentős szakasznak a felújítási munkálatai elkészültek ezen a héten, levonul 
a kivitelező, ezt követően mennek egy másik traktusba. Egy nagy szakasz ki fog maradni, 
mert indul a kórház utolsó ütemének is a beruházása és kívülről fogják bedaruzni a Németh 
István fasorról az utolsó tömbnek az építését. Ez lesz a legutolsó szakasz, amit meg fognak 
építeni sok-sok parkolót, többek között a Dési Huber közben is kijelöltek annak érdekében, 
mert, ahogy építik a Németh István úti parkolókat veszik ki az építkezés ideje alatt a parkoló 
részeket. Elindították az ipari üzemeik környékén levő útfelújításokat is két jelentős helyen, 
az egyik a Kenyérgyár utca, illetve az Izzó utcában, ahol kamionparkoló is épül.  
Tájékoztatásként elmondta, hogy május 11-ig rendkívüli Közgyűlést fog még összehívni, mert  
addig kell leadniuk azt a Területi és Operatív programhoz tartozó anyagaikat, amelyek alapján 
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egy Európai elfogadást követően június tájékán a Kormánnyal egy szerződést tudnak kötni, ez 
közel 15 milliárdos beruházás. Ebben szerepeltetik továbbfolytatva az ipari üzemek 
megközelíthetőségét javító útfelújításokat, többek között a Sávház belső részén a teljes 
úthálózat felújítását. Tervbe van véve több egyéb olyan beruházásuk, amely azt is segíti, hogy 
ezek az ipari üzemeikben dolgozók biztonságos és kényelmes körülmények között 
mehessenek dolgozni. Másrészt az ipari üzemek reményei szerint évről évre megnövekedő  
forgalmát segíti majd előmozdítani. Ehhez tartozik, hogy a csapadékvíz elvezetési 
programban is szerepelni fog – ebben a TOP-ban látni fogják – a Németh István fasor északi 
részének a teljes felújítása. Ennek nem állnak neki addig, amíg közel 100 millió forintért ki 
nem tudják cserélni az északi oldalon levő csapadékvíz csatornát. Megkamerázták, döbbenet, 
hogy mi alakult ott ki az elmúlt 100 év alatt, ki kell cserélni az egészet, utána tudják 
aszfaltozni. Köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették a munkájukat és a Kátyúűző.hu 
vonalukon megtették a bejelentésüket. Tavaly indították ezt az országban egyedülálló 
programjukat. Több mint 80 bejelentés érkezett és nagymértékben segítette ez a 
városgondnokságnak a munkáját.  
Ha a sétáló utcán mennek végig az Ady utcát is beleértve, akkor érzékelhetik azt, hogy sikeres 
Kaposváron a 35 év alatti fiatalok kezdő vállalkozók segítésére meghirdetett üzlet bérbeadási 
programjuk. Már alig van önkormányzati tulajdonban bérbe adható helyiség, így a sétáló 
utcán, ami üres ingatlanokat látnak annak már csak töredéke az, ami önkormányzati 
tulajdonban van. Legutolsót Heindlein Roland fiatal vállalkozó kapta, aki sikerre vitte tegnap 
is a város csapatát a Sopron elleni első küzdelemben. 8 üzlet talált gazdára az elmúlt  
időszakban. 
Azért említi meg a Jövő bajnokai úszóprogramot, mert mindenki büszke lehet arra, hogy 800 
kaposvári kisgyermek, óvodás és általános iskolás tanul meg évente úszni a kaposvári 
uszodában. Megtisztelte a felmérő programjukat a Magyar Úszó Szövetségnek a vezetése is,  
többek között Kiss László mesteredző, valamint dr. Szabó Tünde a szövetség titkára. 
Elismerően szólnak a kaposvári úszásnevelésről,  úszásoktatásról és elismerően szóltak arról a 
programról is, melyet Kaposvár városa indított. Megelőzték a Tanuljunk meg úszni program 
indítását már három esztendővel, amikor elindították akkor az általános iskolák 2. 
osztályosainak az úszóoktatást. Azért is jó ez a kapcsolat, mert kiemelt támogatást kapnak a 
kaposvári úszóegyesületek és infrastruktúrafejlesztést is tudnak kapni, most 3 db víz alatti 
porszívót tudtak így vásárolni. Borkai Zsolttal, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével, ő  
maga pedig a Megyei Jogú Városok Szövetségének az elnöke minőségében találkoztak és az a 
11,8 milliárd forint, amelyet a Megyei Jogú Városok közvetlenül a sportra fordítanak az az 
országban a második legtöbb egyébként, a társasági adó visszaosztott része. Talán új 
sportelosztási rendszert tudnak majd a nyilvánosságra hozni, ami még hatékonyabbá tudja 
tenni az ország, és ezen belül a kaposvári élsportot is. 
Megalakult a Kaposvári Kulturális Tanács, elnöke Jágerné Katona Zsuzsanna kolleganő jük 
lesz. Itt járt a dániai nagykövet. A jövő héten pedig kedden-szerdán Kárpátaljára utaznak 
Rafajnaújfalu és Gút településeken adják át a Közgyűlés által megszavazott és azt követően 
közadakozásból összegyűlt támogatásokat, a testület 6 millió forintról döntött.  
 
Kérte, hogy  a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendre a helyben 
kiosztott alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3438   Száma: 15.04.23/0/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
47/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére az alapítványi támogatásokról 
szóló előterjesztést.  
 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

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

 
3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

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

 
4. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

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

 
5. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és 

jutalmazási rendszeréről szóló 59/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
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6. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

7. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. 
(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Jenei Zoltánné irodavezető 

 
8. Előterjesztés az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségéhez való 

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

 
9. Előterjesztés a II. világháborús emlékmű áthelyezéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
   L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
10. Előterjesztés a vendéglátóipari, valamint pénzintézeti és pénzügyi tevékenység 

céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának differenciálási lehetőségeiről, valamint 
lakóközösségek részére helyiségek bérbeadásáról 

 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
11. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására 

vonatkozó változtatási szándékok elfogadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
12. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 

M11/2 jelű módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
13. Előterjesztés a Kaposvári Egyetemmel konzorciumban elnyert TÁMOP-4.2.1C-

14/1/Konv-2015-0008 azonosító számú, Tudáspark pályázat kapcsán kötendő 
konzorciumi megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
14. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról és a Társulás területén működő egységes 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közszolgáltató közbeszerzéssel történő 
kiválasztásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Jenei Zoltánné irodavezető 
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15. Előterjesztés a rekreációs célú termőföldek kijelöléséről, haszonbérbeadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

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

 
17. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I-II. 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 (2015. I. negyedév) 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
19. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2014. évben benyújtott 

pályázatokról és azok eredményéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
20. Tájékoztató a 2014. évi közbeszerzésekről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
21. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
22. Előterjesztés részönkormányzati tag megválasztásáról (szóbeli) 

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

 
23. Interpelláció 
 
24. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt-ben történő tőkeemelésről és új tagvállalat 

alapításához való hozzájárulásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
25. Előterjesztés a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium intézményvezetői álláshelyére 

benyújtott pályázat véleményezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
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-----1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról----- 

 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3439   Száma: 15.04.23/1/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 81.25 72.22 
Nem 2 12.50 11.11 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 10/2015.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3440   Száma: 15.04.23/1/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.78 
Nem 2 12.50 11.11 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
48/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat 2014. 
évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról készített beszámolót. 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2014. évi maradvány 

elszámolás során a 10.c. melléklet alapján az önkormányzati költségvetési szerveknél 
keletkezett, a felügyeleti ellenőrzés által megállapított kötelezettségvállalásokon felüli,  
szabad maradványokat elvonja, míg a kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges  
pénzügyi fedezetet pénzeszközátadásként biztosítja. 
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2015. április 30. 

 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2014. évi 

pénzmaradvány felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben javasolt intézményi 
igények pénzügyi fedezetére a 10. d. mellékletben meghatározott célokra 75.770 e Ft-ot 
biztosít a szabad maradvány terhére.  
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2015. április 30.  
 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2014. évi maradvány 
felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben foglaltak alapján a SzocioNet Egyesített 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működéséhez a 2014. évben vállalt áthúzódó 
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kötelezettségek intézményi maradványt meghaladó részének pénzügyi fedezetére 1.286 e 
Ft-ot biztosít a szabad maradvány terhére a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás részére.  
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2015. április 30.  
 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2014. évi maradvány 
felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben foglaltak alapján a SzocioNet Egyesített 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működéséhez szükséges beszerzések pénzügyi 
fedezetére 5.778 e Ft-ot biztosít a szabad maradvány terhére a Kaposvár-Sántos Szociális  
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére.  
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2015. április 30. 

 
 

-----2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének  
módosításáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Valamennyi bizottság a kiegészítéssel együtt elfogadásra 
javasolta a 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról az előterjesztést. Szóbeli 
kiegészítése nincs. 
  

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: A Pénzügyi Bizottság támogatta azt a javaslatát, amely a Kaposvár 
Kosárlabda Klub Kft. tartós adósságának a rendezésére vonatkozik. Az elmúlt napokban 
tovább pontosult ez az összeg, amely szerepelt a javaslatban. Ma már nyilvánvaló, hogy 2008. 
óta maga előtt görgetett, ígérettel nem fedezett tartozása 55,5 millió forint, amely a bizottsági 
támogatott javaslatban szerepel. Az évi részletfizetés nyílván 11 millió valamennyi, és a 
támogatás megemelése hasonló összegű. Kérte a Közgyűlést, hogy a Pénzügyi Bizottság 
javaslatát támogassa. 
  
Szita Károly polgármester: Valószínű az lesz a megoldás, amit képviselő úr javasolt. Nem 
azért, mert most jók kosárlabdában. Az ember akkor szeret segíteni, ha bajban van valaki. A 
pénzügyi támogatás a Kaposvári Kosárlabda Klubnak hathatós segítséggel áll össze minden 
évben. Teremtettek már egy precedenst a futballistáknak, most azt javasolta képviselő úr,  
hogy ez a precedens ne csak a futballistáknak legyen, hanem hasonlóképpen vonatkozzon a 
kosárlabdásokra is. Engedje meg, hogy ezt megnézze, de nagy valószínűségnek tartja, hogy az 
lesz a megoldás, amit javasolt. Amíg lát valami lehetőséget arra, hogy a forrásaik egy része 
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visszajön, addig tartja, de csak úgy, ahogy a futballistákat a tartozás esetében azt a módszert 
javasolja, amit képviselő úr javasolt, a kosárlabdások esetében is egy megemelt támogatási 
rendszeren belül jön majd vissza a tartozás. Nem zárja ki, támogatja a javaslatot és Közgyűlés 
elé fogja terjeszteni. 
 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3441   Száma: 15.04.23/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.78 
Nem 2 12.50 11.11 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 11/2015.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3442   Száma: 15.04.23/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.78 
Nem 2 12.50 11.11 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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49/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta: 

 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Vass Attila egyéni 

vállalkozó bérleti díj csökkentési kérelmét támogatja és a Kaposvár, Ady Endre utca 7. 
szám alatt lévő 214 m2 alapterületű helyiségcsoport bérleti díját 2015. május 1. 
napjától 2015. december 31. napjáig 20%-kal mérsékli. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2015. május 15. (szerződésmódosítás) 

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

Államvasutak Zrt. részére biztosítja a „Kaposvár vasútállomás műemlék felvételi 
épület rehabilitációja” tárgyú beruházás kapcsán a vasútállomás előtti, kaposvári 9053 
hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú közterület térítésmentes használatát 2015. május 01. 
napjától 2016. május 31. napjáig, de legfeljebb a kivitelezés időtartamára. 

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

 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

„Kaposvár vasútállomás műemlék felvételi épület rehabilitációja” projekt kapcsán 
elkészült, kaposvári 9053 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon elkészült 
beruházás térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodás 
megkötéséhez szükséges egyeztetések lefolytatására, és a megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2015. június 30. (szerződéskötés) 

 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Kaposvár Megyei Jogú Város  

Városgondnoksága tulajdonában lévő JOH-257 forgalmi rendszámú KIA típusú 
tehergépjármű, a KOY-585 forgalmi rendszámú IVECO teherautó és az XWX-158 
forgalmi rendszámú pótkocsi értékesítését engedélyezi. A Közgyűlés hozzájárul, hogy 
a Városgondnokság a gépjármű értékesítésből befolyt bevételből a gyógynövény 
program szállítási feladatainak megoldásához egy darab új, illetve újszerű  
gépjárművet vásároljon. 

 
Felelős: Szita Károly          polgármester 
Közreműködik: Molnár György          igazgató (kiértesítés) 
 Hartner Rudolf          intézményvezető 
Határidő: 2015. április 30.          (kiértesítés) 
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5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd utca 16/c. sz. alatti 12 
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. 
május 15. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 6.212,- Ft/hó + Áfa bérlet i 
díjért a LÉBA 2008. Társasházkezelő Kft. (7400 Kaposvár, Honvéd utca 16/c. II/1.) 
részére társasházkezelői szolgáltatás nyújtása 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. május 15. 
 

6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Füredi utca 22. sz. alatti 120 
m2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 
kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben az ajánlattevő a 
hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2015. 
május 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 80.000,- Ft/hó + Áfa bérlet i 
díjért a Donner-Bike Kft. (7400 Kaposvár, Füredi utca 22.) részére szolgáltatási és  
kereskedelmi 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. május 1. 
 

7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent I. u. 14. II. em. 20. sz. 
alatti 13 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. 
május 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 3.170,- Ft/hó + Áfa bérleti 
díjért a Vesebetegek Somogy Megyei Egyesülete (7400 Kaposvár, Szent I. u. 14.) 
részére irodai 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. május 1. 

 

8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent I. u. 14. II. em. 17. sz. 
alatti 14,4 m2 alapterületű helyiség 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 helyiséget 2015. 
május 17. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 3.500,- Ft/hó + Áfa bérlet i 
díjért a Demokratikus Koalíció (1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.) 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. május 17. 

 
 

9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent I. u. 14. alagsorban lévő  
14,3 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. 
május 1. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 787,- Ft/hó + Áfa bérleti 
díjért a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay u. 28.) részére 
azzal, hogy amennyiben bérbeadó más célra kívánja hasznosítani a helyiséget, a bérlet i 
szerződés megszüntethető 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. május 1. 

 
 

10.) A Közgyűlés polgármesteri hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
 

11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a települési 
támogatások kifizetésének pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 
melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontja Önkormányzatok rendkívüli 
szociális támogatása jogcím terhére támogatási igényt nyújt be. A Közgyűlés utólag 
jóváhagyja a pályázat I. ütemére - a 2015. március 1. és szeptember 30. között 
felmerülő kiadások kapcsán - 54.597.667 Ft összegű támogatási igény benyújtását. A 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzatok rendkívüli szociális  
támogatása II. ütemére a pályázati dokumentáció előkészítésére és a benyújtással 
kapcsolatos intézkedések, nyilatkozatok megtételére.   

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   azonnal (pályázat I. ütem hiánypótlása) 

    2015. augusztus 15. (pályázat II. ütem benyújtása) 
 
 

12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 15/A/8 
hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 12. szám alatti, volt Vaszary képtár 
helyiségcsoportot a törzsvagyonába helyezi és ideiglenesen a Rippl-Rónai Megyei 
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Hatókörű Városi Múzeum használatába adja a Steiner gyűjtemény és a sporttörténeti 
gyűjtemény kiállítása céljára. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. május 10.  
 

13.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy megvásárolja a Steiner 
gyűjtemény 62 darabját bruttó 1.500.000,-Ft vételárért, valamint bruttó 550.000,-Ft 
összeget a gyűjteményi anyag szállítási, össze- és szétszerelési, illetve restaurálási 
költségeire, illetve bruttó 2.400.000,-Ft-ot az installációs költségek fedezetére biztosít 
a költségvetés általános tartaléka terhére. 
 

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

 
14.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Fusz György 

szobrászművész: „II. Világháborús emlékmű” c. alkotása áthelyezésének pénzügyi 
fedezetére 2.540 eFt-ot biztosít a költségvetés általános  felhalmozási tartalékkerete 
terhére. 

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

 
15.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szita Károly polgármestert  

hogy egyeztessen a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-vel az Önkormányzat felé 
fennálló 55,5 millió Ft-os kölcsöntartozása 2015-2019. években évi egyenlő  
részletekben minden év június 30-i határidővel történő törlesztésének lehetőségéről. 

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

 
16.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére a következő években a 2014/2015-ös  bajnoki 
évben megállapított jogcímeken támogatást biztosít a kosárlabda csapat nemzeti 
bajnokság első osztályban történő részvételére. A támogatás összege 2015-2019. 
években évi 10 millió Ft-tal kerül megemelésre. 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 adható, azonban ennek bruttó – az  
ÁFA-t is tartalmazó – összege is terheli a támogatási keretet. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2019. december 31. 
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-----3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról ----- 

 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3443   Száma: 15.04.23/3/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 12/2015.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
 

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

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

#: 3444   Száma: 15.04.23/4/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 13/2015.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 
általános szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----5. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és 
jutalmazási rendszeréről szóló 59/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról----- 
 

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

 
 

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

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

 
#: 3445   Száma: 15.04.23/5/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 14/2015.(IV.28.) 
önkormányzati rendeletét a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és 
jutalmazási rendszeréről szóló 59/1996.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----6. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 3446   Száma: 15.04.23/6/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 15/2015.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. 
(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 

-----7. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 

54/2001. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 

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

 
 

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Azért lenne kiegészítése, mert ősszel elkészül 
előreláthatólag az a 118 település hulladék lerakását, gondozását, ártalmatlanítását végző  
terep, amely biztosítja azt a lehetőséget, hogy az ez évi törvényi változásoknak megfelelően 
Kaposvár és a környező települések egy teljesen új rendszerű hulladékgyűjtésre álljanak át.  
Ennek a jogszabályi feltételeit teremtik meg már most úgy, hogy ezek a szabályok majd 
ősszel, október 1-től lépnek majd hatályba. Ez azt jelenti, hogy át kell térni a szelektív 
gyűjtésre. A vegyes hulladékot, illetve az egyéb hulladékokat elkülönítve kell gyűjteni, ehhez  
szükséges edényzetet Kaposvár Önkormányzata, illetve a Társulás a lakosság részére 
térítésmentesen biztosítja, és ezekben lehet gyűjteni majd a vegyes hulladékot. A hulladék 
díja nem változik függetlenül attól, hogy egy ilyen változás következik be és a szállítás 
gyakorisága is nő.  50 l lesz a legkisebb választható edény, a gazdasági társaságoknak pedig 
saját maguknak kell gondoskodni majd a hulladékgyűjtő edények beszerzéséről. 
Természetesen részletes információval, szórólapokkal és egyéb tájékoztató anyagokkal 
mindenkit helyzetbe hoznak, hogy tudjanak majd ezekről a változásokról. 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Az elmúlt 10 évben jelentős fejlődésen estek át, mert az  
tapasztalható, hogy a szelektív gyűjtőszigetek jól funkcionálnak. Ezt bizonyítja az is, hogy a 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2-3 nappal később üríti az edényeket a körzetében, mint  
ahogy megtelnek. Ezzel együtt is elfogadja azt az újfajta szelektív hulladékgyűjtést – bár kissé 
fölöslegesnek érzi néhány területen – amit be kívánnak vezetni. Szót azért kért, mert van 
néhány olyan gyakori tapasztalata, ami majd megkérdőjelezi a gyakorlati végrehajtást. Az 
előterjesztés szerint első beszerzésként ingyenesen biztosítja az önkormányzat a gyűjtőedényt. 
Öt év után térítésmentesen a lakosság tulajdonába kerül, ugyanakkor a gyűjtőedény pótlásáról, 
javításáról a használónak kell gondoskodni. Saját tapasztalata, hogy összetörte gépi ürítés  
kapcsán a hulladékbegyűjtő a kukát és mikor szóvá tette azt a választ kapta, hogy miután a 
dolgozóknak minden rendellenes eseményről jelentést kell tenni és ezt nem jelentették, ezért 
nem a hulladékgyűjtő törte össze a kukát. Mivel a pótlás a tulajdonos feladata, azt gondolja, 
az a megoldás fog gyakorlottá válni, hogy nem tesznek bele olyan hulladékot, amely célra 
szolgál, így megakadályozzák azt, hogy esetleg a kukát kezelő személyzet megrongálja. A 
másik probléma azt, hogy főleg a családi házas körzetekben fordulhat elő, ott, ahol egyébként 
több lakó van és a lakók közül valaki kiviszi a kukát, ezért nem kell fizetni. A hulladékgyűjtő 
majdnem az ürítési díjnak megfelelő díjat szed azért, hogyha ő mozgatta a kukát. Ezért azt 
gondolja, hogy másik ok arra, hogy ez az edény üresen fog maradni, mert a társasház 
tulajdonosai nem fognak ezért fizetni. Azt gondolja, hogy meg kell hagyni a szelektív 
gyűjtőszigeteket és azoknak a lehetőségét kell kihasználni, mert sokkal beváltabb módszer, 
mint amit be akarnak vezetni.  
  
Szita Károly polgármester: Nagyon jelentős kampányt kezdenek az elkövetkező hetekben 
arról, hogy az valósuljon meg, amit Európában már nagyon jó példaként át tudnak venni 
Magyarország tekintetében is. Éppen ezért szelektálják a hulladékot, hogy ne kelljen lerakási 
díjat és adót fizetni, több mint 100 millió forintos összeg. Az Európai Uniónak van egy olyan 
döntése, amelyet mindazoknak büntetésként fizetni kell, akik elássák a hulladékot és nem 
szelektálva dolgozzák fel azt. Ezért csinálják mindezt. Álljanak mögé, segítsék és támogassák. 
A szelektivitást fogja segíteni a jelenlegi szelektív hulladékgyűjtő szigetek, és amelyek kint  
vannak a területeiken. Nem lesznek olyan mértékben kint, hiszen a szelektivitás meg fog 
jelenni a társasházak előtt is közvetlenül, azért, hogy ne kelljen elsétálni a 300-400-500 
méterre levő PET palackos szelektív ürítőig, csak elég legyen lemenni, amikor leviszik a 
kommunális hulladékot a földszintre. Teljesen más rendszer lesz. Nem egyik pillanatról a 
másikra fog úgy működni, ahogy szeretnék, de hát nem működött először a szelektív 
hulladékgyűjtők szigete sem. Hisz abban, hogy el kell kezdeniük, és csinálni kell. Jó lesz, 
mindenkinek az érdekét fogja szolgálni. Kovács Katalin kolleganője, aki az egész rendszernek 
az átlátója, gazdája. A város a legnagyobb tulajdonosa a Társulásnak. Azt kérné, ha 
bokrétaünnepséget tartanak, melyre meghívták valamennyi Képviselő Urat és Hölgyet, 
jöjjenek el, nézzék meg közösen. A gépek még nincsenek beüzemelve, de látni fogják azt, 
hogy mi alakul ki. Kérte, hogy Katalin tartson egy olyan technikai prezentációt, ahol 
bemutatja, hogy mi kerül be a telepre, és amikor bekerült akkor mi lesz a sorsa.  
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Kiegészítésként elmondta, hogy a Jogi Bizottságnak a 7. 
§ (7) bekezdéses kiegészítő javaslata, melyet elfogadásra javasolnak. Ez az időközben 
bekövetkezett Kormányrendelet változás kapcsán került ki, de lényegesen nem változtat a 
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rendszerükön. Az egyedülálló lakáshasználókkal kapcsolatos szabályt tartalmazza. Kérte, 
ezzel a módosítással együtt fogadják el az előterjesztést. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3447   Száma: 15.04.23/7/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 16/2015.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----8. Előterjesztés az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségéhez való 
csatlakozásról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 3448   Száma: 15.04.23/8/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
50/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
 
1./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy csatlakozik az Egészséges  
Városok Magyar Nyelvű Szövetségéhez. Ehhez kapcsolódóan vállalja a mindenkori éves  
tagdíj megfizetését, 2015-ben erre a célra 160.000 Ft-ot biztosít a költségvetés általános  
működési tartaléka terhére.  
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
Határidő:  2015. május 1. (a csatlakozási szándék továbbítására) 
 
2./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal a Szövetségi tagsághoz  
kapcsolódó, az előterjesztésben részletezett feltételek biztosítására és a kötelezettségek 
teljesítésre. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  a csatlakozás befogadásának időpontjától 
 
 

-----9. Előterjesztés a II. világháborús emlékmű áthelyezéséről----- 
 

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

Szita Károly polgármester: A Pénzügyi Bizottság azzal a pontosítással támogatta, hogy a 
címben és a határozati javaslatban szereplő emlékmű a Doni áldozatok emlékére emelt  
emlékmű. Ez II. világháborús emlékmű, nem csupán a Doni áldozatok emlékére emelt  
emlékmű, ezt szeretné hangsúlyozni. A Jókai Ligetben méltó szobor, de méltatlan 
körülmények között és dr. Giber Vilmos tanácsnok úrnak ezúton is köszönetet mondott, hogy 
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szívén viselte és viseli, nem csupán úgy, mint a Mártírok és Hősök Közalapítványnak a 
vezetője és nevében a világháborús áldozataik emlékünnepségeit, hanem figyel azokra a 
fontos dolgokra, mint ennek a szobornak az áthelyezésére is. Agg József atyának is köszönetet 
mondott azért, hogy a Hősök Templomának környékén megadta azt a lehetőséget, hogy ez a 
szobor méltó körülmények közzé kerülhessen és méltó körülmények között tudnak 
megemlékezni világháborús hőseikről is. Ezekkel a szavakkal ajánlja figyelmébe a testületnek 
az előterjesztést, és a valamivel több, mint 2 millió forint támogatási kérelmet, ami a szobor 
áthelyezésére szolgál. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Köszöni, a lényeget polgármester úr elmondta. Az 
előterjesztésben szerepel, hogy Mártírok és Hősök Közalapítvány, szeretné mondani, hogy 
2014. június 1-től Alapítványként működnek. Ez valóban II. Világháborús emlékmű hisz a 
művésszel történt többszöri találkozás és helyszínbejárás alkalmával, amikor megadta, hogy 
az ő részéről a szoboráthelyezés és a javításban milyen költséget, ő határozta II. Világháborús  
emlékműként említette az alkotását. Azt gondolja, neki hihetnek, és az előterjesztésben van 
még egy apró hiba, ez nem agyagszobor, hanem égetett kerámia, ezért nehéz az áthelyezése. 
Tulajdonképpen ez fagyálló, hisz ’93 óta nem ment tönkre és elmozdítása, áthelyezése mivel 
egy vázra van felrakva bonyolult lesz. Megköszönte mindenki segítségét, hisz tényleg egy 
méltatlan helyről a Hősök Temploma előtti Mindszenti térre fog kerülni a szobor.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3449   Száma: 15.04.23/9/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
51/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Fusz György szobrászművész: „II. Világháborús  
emlékmű” c. alkotásának áthelyezése kapcsán úgy határozott, hogy hozzájárul a szobor Hősök 
temploma  mellett  történő   felállításához  és  a  szükséges  2.540  eFt  pénzügyi  fedezetet  a  
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költségvetés általános felhalmozási tartalékkeret terhére biztosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
    L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:  2015. május 15.   
 
-----10. Előterjesztés a vendéglátóipari, valamint pénzintézeti és pénzügyi tevékenység 

céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának differenciálási lehetőségeiről, valamint 
lakóközösségek részére helyiségek bérbeadásáról----- 

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Kiss Tamás képviselő: Az irány az dicséretes, hogy a bérleti díjak csökkennek folyamatosan. 
Azonban, ha ez a céljuk, hogy vendéglátó egységnek is kiadják az önkormányzati tulajdont, 
akkor úgy gondolja, hogy ez még mindig nem egy versenyképes ár. Az önkormányzat a 
magántulajdonnal szemben még nem tud versenyezni. Az első övezet bérleti díjait nézve a 
városban azért az árért már komplett ingatlant lehet bérelni a városban nem négyzetmétert. Ha 
céljuk, hogy ilyen helyiségnek is kiadják az önkormányzati tulajdont, akkor ez még mindig 
olyan ár, amit csökkenteni kellene. 
  
Szita Károly polgármester: Lehet, a következő hónapban újabb előterjesztést hoz be. Ezen 
az áron el kezdik hirdetni, aztán meglátják. Az élet fogja úgy is meghatározni azt, hogy 
menjenek-e még lejjebb, aminek meg van az esélye, egyébként azok alapján is, amit képviselő  
úr mondott. Kérte, hogy fogadják most el, nézzék meg, aztán meglátják, az élet mit hoz erre 
az árra. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3450   Száma: 15.04.23/10/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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52/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2015.(II.26.) önkormányzati határozat 1. 

pont „B” és „C” pontjait az alábbiak szerint módosítja:  
 

díjövezet 
I. II. III. IV. NLC helyiség és egyéb bérlemény típusok 

Ft/m2/év +rezsi 
“B” Pénzintézeti és pénzügyi tevékenység céljára 61.886 49.602 37.093 30.847 

“C” üzlet, iroda tevékenység céljára 
-      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  
 

Helyben készített meleg étkezést nyújtó 
vendéglátó tevékenység céljára (étterem, 
vendéglő) 
Az egységhez kapcsolódó pince 

 
 

Melegkonyhával nem rendelkező egyéb 
vendéglátó tevékenység céljára  
Az egységhez kapcsolódó pince 

30.847 
12.284 

6.143 
24.490 
27.762 

 
1.873 

 
 
 

30.847 
 
 

6.145 
 
 

46.367 
 

9.236 

24.989 
6.248 
3.123 

19.991 
22.491 

 
1.228 

 
 
 

24.989 
 
 

3.124 
 
 

37.296 
 

4.662 

18.728 
2.927 
1.464 

14.982 
16.855 

 
- 

 
 
 

18.728 
 
 

1.465 
 
 

27.910 
 

2.182 

12.284 
2.535 
1.268 
9.828 

11.056 
 
- 

 
 
 

12.284 
 
 

1.268 
 
 

21.566 
 

2.226 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: azonnal 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2015.(II.26.) önkormányzati határozat 1. 

pont „Nevelési-oktatási intézményekben lévő helyiségek, sportpályák” bérleti díja az  
alábbiakkal egészül ki:  

 
(Nevelési-oktatási intézményekben lévő helyiségek, 
sportpályák) 

(Ft+rezsi/óra) 

Tanterem (lakóközösségek számára, lakógyűlés 
céljára) 

300 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Kacsar József igazgató 
Határidő: azonnal 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2015.(II.26.) önkormányzati határozatot az 
alábbi 10. ponttal egészíti ki: 
 

„10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati    
intézményekben dolgozók foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát ellátó orvosok e 
tevékenységük során az orvosi rendelőket ingyenesen használják a rendelők 
rezsiköltségének a praxist üzemeltető orvos részére történő megfizetése mellett.   
Amennyiben a bérleti díjat Áfa fizetési kötelezettség terheli, az Áfa összegét az 
orvosoknak meg kell fizetniük. 

 
 Felelős:       Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
      Kacsar József igazgató 
 Határidő:      2015. május 1.” 

 
 
-----11. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására 

vonatkozó változtatási szándékok elfogadásáról----- 
 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3451   Száma: 15.04.23/11/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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53/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének módosításával kapcsolatos javaslatról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

1.) A Közgyűlés Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítását 
rendeli el a Kaposvári hulladékgazdálkodási területen az övezet előírásainak 
felülvizsgálata és módosítása tárgyában. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2015. július 30.  

 

2.) A Közgyűlés Kaposvár Településszerkezeti Tervének, Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének módosítását rendeli el Kaposvár 67. számú főközlekedési út  
Somogyaszalót elkerülő útszakasz fejlesztési beruházása kapcsán az útnyomvonal 
tekintetében. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2015. július 15.  

 
3.) A Közgyűlés Kaposvár Településszerkezeti Tervének, Építési Szabályzatának és 

Szabályozási Tervének módosítását rendeli el az M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-Szekszárd 
útvonal Kaposvár-Bonyhád közötti szakaszok Kaposvár közigazgatási területét érintően az  
útnyomvonal tekintetében. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2015. július 15.  

 
4.)   A Közgyűlés Kaposvár Településszerkezeti Tervének, Építési Szabályzatának és 

Szabályozási Tervének módosítását rendeli el a Csík Ferenc sétány melletti területen 
annak érdekében, hogy ott egy 50 m-es fedett uszoda beruházása megvalósítható legyen. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2015. október 31.  

 
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)  az 1. pont vonatkozásában a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulást; 
 
b) a 2. és 3. pontok vonatkozásában a NIF Zrt-t; 
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c)  a 4. pont vonatkozásában a Magyar Úszó Szövetséget és a Magyar Vízilabda 
Szövetséget. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2015. október 31.  

 
6.) Az önkormányzati kezdeményezésű módosítás 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. 

 
 

-----12. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve M11/2 jelű módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3452   Száma: 15.04.23/12/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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54/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és 
Szabályozási valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatról, igényről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 24/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat 4.) 
pontjával jóváhagyott M11/2 módosítás tárgyában lefolytatott véleményezés során beérkezett, 
és az előterjesztés 1. mellékletében rögzített észrevételeket és azok összegzését elfogadja, 
ezzel a véleményezési szakaszt lezárja. 

 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   azonnal  
 
 
-----13. Előterjesztés a Kaposvári Egyetemmel konzorciumban elnyert TÁMOP-4.2.1C-

14/1/Konv-2015-0008 azonosító számú, Tudáspark pályázat kapcsán kötendő 
konzorciumi megállapodásról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Tudáspark pályázatot elnyerték, amit a Kaposvári Egyetemmel 
közösen nyújtottak be. Most egy konzorciumi megállapodást kell velük kötniük és annak a 
szövege található az anyagban. 12 olyan projektet kell kidolgozni a Kaposvári Egyetemmel 
karöltve, amely azt a lehetőséget hordozza magában, hogy a kaposvári élelmiszeripar, 
élelmiszer gazdaság még jobb lehessen. Még hatékonyabban lehessen termelni és még 
hatékonyabban lehessen piacra juttatni azokat a termékeket, amiket itt készítenek, azzal 
együtt, hogy a munkahelyek száma is növekedjen. Az egész tevékenységi kört nagymértékben 
fogja tudni segíteni az, hogy ha a Parlament elfogadja a 2016. évi költségvetés tervezetét és 
abban jóváhagyja a sertéshús áfájának 27 %-ról 5 %-ra való csökkentését. Jó lesz a kaposvári 
húsüzemeinknek, jó lesz a fogyasztóknak, jó lesz a sertéstartóknak, mindenkinek jó lesz. 
Ennek tükrében állnak neki a programnak. 
  
 

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

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

#: 3453   Száma: 15.04.23/13/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
55/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Egyetemmel 
konzorciumban elnyert TÁMOP-4.2.1C-14/1/Konv-2015-0008 azonosító számú, Tudáspark 
pályázat kapcsán kötendő konzorciumi megállapodásról szóló előterjesztést, és úgy 
határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására, a tervezethez 
képest szükséges módosítások elvégzésére utólagos beszámolási kötelezettséggel. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:   2015. május 31. 
 
 

-----14. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról és a Társulás területén működő 

egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közszolgáltató  
közbeszerzéssel történő kiválasztásáról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester: Ebben állapodtak meg a Társulással, mind a 118 
tagönkormányzat elé megy ez az előterjesztés, és mind a 118 önkormányzat reményeik szerint 
jóvá fogja hagyni. Egy része már jóvá is hagyta, ahol már voltak testületi ülések. 
 
 

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

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

#: 3454   Száma: 15.04.23/14/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
56/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése megtárgyalta a Társulási 
Megállapodás módosításáról, és a Társulás területére vonatkozó hulladékszállítási 
közszolgáltatásról szóló előterjesztést, mellyel kapcsolatban a következő határozatot hozta:  

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése elfogadja a módosított 
Társulási Megállapodást, és felhatalmazzák a Társulást a Közszolgáltató 
kiválasztására irányuló közbeszerzési dokumentáció kidolgozására. 
 

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

-----15. Előterjesztés a rekreációs célú termőföldek kijelöléséről,  
haszonbérbeadásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 3455   Száma: 15.04.23/15/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
57/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
 
1./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az alábbiakban felsorolt  
kaposvári termőföldeket rekreációs célú hasznosításra kijelöli, azokat 2016. december 31-ig 
haszonbérbe adja.  
 
                           hrsz:                ingatlan-nyilvánt. megnevezés          Ter: m2 
 

                0121/15                szántó,  gazd. ép.                           1988 
                0121/26                szőlő, gazd. épület                         2297 
                0121/28                gyümölcsös, gazd. épület              1087 
                0121/29                gyümölcsös                                    1144 
                0121/30                gyümölcsös                                    2204 
                066                       rét                                                   3410 
                9381                     rét                                                   4000 
                17177                   szántó                                             1756  

 
Felelős:                   Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:       Molnár György  igazgató 
Határidő:                 2015. május 05.  ( a pályázat kiírására  )  
  
2./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy azokat rekreációs  
használatra kijelölt termőföldeket melyekre eredményes pályázat nem érkezik, földműveseknek 
2016. december 31-ig haszonbérbe adja. 
 
Felelős:                   Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:       Molnár György  igazgató 
Határidő:                 2015. december  31-ig folyamatosan      
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-----16. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról ----- 
 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3456   Száma: 15.04.23/16/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
58/2015. (IV. 23.) 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 47/2014. (II. 27.) 
önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2015. augusztus 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. augusztus 31. 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 87/2014. (IV. 24.) 

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

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

Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. május 31. 
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3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 153/2014. (VI. 25.) 
önkormányzati határozat kölcsön visszafizetésére vonatkozó határidejét 2015. május 
31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. május 31. 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 262/2014. (XII. 10.) 

önkormányzati határozat 9. pontjának határidejét 2015. április 30-ra módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. április 30. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. április 01. napján hatályba lépett 
módosítására tekintettel hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási Hivatal pedagógiai-
szakmai szolgáltatási feladatokat ellátó szervezete a Kodály Zoltán Központi 
Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskolájában kerüljön elhelyezésre azzal, hogy 
az Oktatási Hivatal köteles viselni az igénybevett helyiségek működtetési költségeit. A 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az Oktatási Hivatallal kötendő használati 
megállapodás megkötéséhez szükséges egyeztetések lefolytatására és a megállapodás 
aláírására. 

 

  Felelős:  Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Molnár György igazgató 

 Határidő:  2015. május 15. 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 282/2014. (XII. 10.) 

önkormányzati határozat 3., 4. és 5. pontját visszavonja. 
 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2/2015. (I. 22.) 

önkormányzati határozat 9. pontjának határidejét 2015. május 31-re módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. május 31. 
 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2/2015. (I. 22.) 

önkormányzati határozat 12. pontjának határidejét 2015. június 30-ra módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. június 30. 
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9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 4/2015. (I. 22.) 
önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2015. május 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. május 31. 
 
10) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 16/2015. (II. 26.) 

önkormányzati határozat 3. és 4. pontjának határidejét 2015. május 31-re módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. május 31. 
 
11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 27/2015. (II. 26.) 

önkormányzati határozat 20. b) pontjának határidejét 2015. május 31-re módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. május 31. 
 
12) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 27/2015. (II. 26.) 

önkormányzati határozat 28. b) és c) pontjának határidejét 2015. április 30-ra 
módosítja. 

 

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

13) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 34/2015. (II. 26.) 
önkormányzati határozat határidejét 2015. május 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. május 31. 
14) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 35/2015. (II. 26.) 

önkormányzati határozat határidejét 2015. május 31-re módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. május 31. 
 
15) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 40/2015. (III. 26.) 

önkormányzati határozat 2.,4. és 5. pontjának határidejét 2015. június 11-re módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
    Kacsar József gondnokságvezető 
 Határidő:  2015. június 11. 
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16) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 42/2015. (III. 26.) 
önkormányzati határozat 6. pontjának határidejét 2015. május 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. május 31. 
 
 
17) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a Somogy  

Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
között a kaposvári Keleti Temető új portaépület építése tárgyában létrejött 
megállapodások módosításához úgy, hogy a porta és wc épületrészek Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba adásának 
határideje 2017. december 31. napjára kerül módosításra. A Közgyűlés felhatalmazza 
a Polgármestert a módosító megállapodás aláírására. 

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

 
 
18) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a Somogy  

Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
között 2014. szeptember 09. napján az állami tulajdonú, töröcskei ingatlanok 
vagyonkezelési jogának megszerzése érdekében létrejött megállapodás módosításához 
azzal, hogy az évi bruttó 4.200.000,-Ft összegű kompenzációs díjat Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzatát évi két egyenlő részletben minden év március 15. és 
október 15. napjáig köteles megfizetni számla alapján. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a módosító megállapodás aláírására. 

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

 
 
19) a) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Fő u. 

21. szám alatti helyiséget kivonja a fiatal vállalkozók programból, ezért a 245/2014. 
(XI. 13.) önkormányzati határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja. 

  
 

 „1.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy kaposvári, fiatal, 35 
év alatti vállalkozók vállalkozásainak létrehozását, illetve megerősödését segíteni kívánja 
belvárosi önkormányzati tulajdonú üres üzlethelyiségek kedvezményes bérbeadásával. A 
program céljára Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kijelölt helyiségek körét a 
következő helyiségekkel bővíti: 

 

Kaposvár, Kossuth Lajos utca 15. (összes alapterület: 42 m2) 
Kaposvár, Kossuth Lajos utca 15. (összes alapterület: 27 m2). 

 
       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenti nem lakás célú helyiségekre vonatkozó, 

a 111/2014 (V. 20.) önkormányzati határozattal jóváhagyott tartalmú pályázati kiírás  
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2015. december 31. napjáig történő folyamatos közzétételére a Polgármestert 
felhatalmazza. 

 
       Felelős:    Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:   2014. november 21. (pályázat megjelentetése)” 

 
 

 b) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő utca 21. sz. alatti, 31,46 
m2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázatot érvényesnek, a bérletre kiírt  
pályázati felhívást eredményesnek minősíti. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2015. május  
1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 64.696,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért a 
Somogy-CLS Kft. (8708 Somogyfajsz, Kossuth Lajos utca 31.) részére házi füstölt áru 
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 igazgató 
Határidő:   2015. május 15. 

 
 

-----17. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

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

 
-----Kérdések ne hangzottak el.----- 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3457   Száma: 15.04.23/17/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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59/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2015. évi 
költségvetés I-II. 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  

(2015. I. negyedév)----- 
 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: A Műszaki Bizottság 30 km-es sebességkorlátozó táblát helyeztet el 
a Dobó István utcában. Hasonló kéréssel fordult a Városgondnokság vezetőjéhez a 
közelmúltban. Jó tíz évvel ezelőtt kezdeményezte a Műszaki Bizottságnál azt, hogy a Rákóczi 
pálya parkoló lejáratától kezdődően 30 km-es sebességkorlátozási táblát tegyenek ki, mert az 
azt követő kanyarban nem belátható az azután elhelyezett gyalogátkelő hely. Azzal indokolta, 
hogy több halálos baleset is volt és azt követő években sem változott a helyzet, a 
közelmúltban is egy súlyos baleset történt épp a gyalogátkelő helyen. Abból az okból 
fakadóan, hogy azon a lejtőn felgyorsulnak a gépkocsik 80-90 km-es sebességre, és a 
Cukorgyár köz ÉDOSZ sarkon általában gépkocsik állnak a járdán, ezzel együtt nem 
belátható a kanyar. A Cukorgyár közből nem lehet kijönni csak bizonyos veszélyeket vállalva, 
a mellette lévő parkolóból és telekről szintén nehéz a kijárás. Azt kérné, hogy polgármester úr 
és a Műszaki Bizottság tanácsnoka támogassa Hartner úrnak azt az indítványát, hogy ott is 
egy 30 km-es táblát helyezzenek el, mert a balesetveszély csak fokozódik.  
  
 
Szita Károly polgármester: Arra kérte kollégáit, hogy ebből a felvetésből a Műszaki 
Bizottságnak készítsenek előterjesztést, hisz a forgalmi rend változtatását a bizottság 
kompetenciájába utalták. A Műszaki Bizottság pedig döntsön és hívják meg képviselő urat is 
ennek a napirendi pontnak a tárgyalására. A soron következő ülésre menjen el és foglaljanak 
állást ebben a kérdésben. Kérte, szavazzanak a határozati javaslatról. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3458   Száma: 15.04.23/18/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
60/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2015. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
 

-----19. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2014. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről----- 

 
 

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

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

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

#: 3459   Száma: 15.04.23/19/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
61/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat és 
intézményei által 2014. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről szóló 
tájékoztatót. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:   azonnal 
 
 

-----20. Tájékoztató a 2014. évi közbeszerzésekről----- 
 
 

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

-----Kérdések----- 
 

 
Miháldinecz Gábor képviselő: Lehet-e tudni, hogy a közúti felújításokat végző budapesti 
Vianova 87 Zrt. a kaposvári vállalkozóknak rendesen fizet, és kifizette-e az eddigi 
megbízásokat? Nincsen visszajelzés, hogy nem fizetett volna? 
 
Szita Károly polgármester: Nagyon reméli, igen. Hozzá nem érkezett ilyen jelzés és reméli 
azért nem érkezett, mert nincs okuk ezt jelezni. Ha tud valamiről képviselő úr kéri, hozza 
tudomására.  
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-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3460   Száma: 15.04.23/20/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

62/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
 

-----21. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 
 

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

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

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

#: 3461   Száma: 15.04.23/21/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
63/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
                                                                          
1. A Köznevelési és Kulturális Támogatási Keret terhére 
 
- a Diákjainkért Alapítvány részére            40.000,-Ft 
   (városi szintű kulturális rendezvények költségeihez, a Kodály  

iskolaépület 110 éves fennállása alkalmából rendezett művészeti  
est és jubileumi évkönyv megjelenési költségeihez.) 

 
- a Gyermekmosoly Alapítvány részére            30.000,-Ft 
   (a toponári óvoda fennállásának 140. évfordulója alkalmából rendezett 

kulturális programok és jubileumi kiadvány megjelentetési költségeihez) 
 
- a Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére          50.000,-Ft 
   (két növendék – Károly Barna csellista és Károly Liliána hegedűs -   

szlovákiai vonóversenyen való részvételi költségeihez) 
 
- a Búvópatak Alapítvány részére            50.000,-Ft 
   (Búvópatak folyóirat 2015. évi megjelentetéséhez) 
 
- a Képírás Művészeti Alapítvány részére           100.000,-Ft 
   (Bátai Sándorról készülő monográfia kiadási költségeire.) 
 
- a Képírás Művészeti Alapítvány részére           40.000,-Ft 
   (működési költségekre.) 
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- a Képírás Művészeti Alapítvány részére           20.000,-Ft 
   (Képírás című internetes folyóirat „Székelyföld” című számának  

Sepsiszentgyörgyön történő bemutató költségeihez.) 
 
2. A Köznevelési és Kulturális Támogatási Keret tartalék alapjának terhére 
 
- a Szárnyas Szó Alapítvány részére            80.000,-Ft 
   (2015-ös rendezvényeihez és működési költségekhez.) 
 
3. Az Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret terhére 
 
-  a Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány részére         20.000,-Ft 
   (a „Majális kupa” rendezvény eszköz költségeihez.) 
 
- a Piros-Fehér-Zöld Alapítvány részére            20.000,-Ft 
   (Családi Egészségnapi rendezvény élelmiszer alapanyag költségeihez.) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. április 30. 
 
 

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

 
Kováts Imre képviselő: Kérdése úgy hangzik interpelláció apropójából, miért nem kapták 
meg a közszolgáltatók a bevétellel nem fedezett működési költségek ellentételezésére azokat 
az eseti támogatásokat, amelynek fedezetét a Kormány átutalta az önkormányzatnak? 
Önkormányzati feladatokra a Kormány 2012. végén 3,5 milliárd, 2013. végén 1,5 milliárd, 
összesen 5 milliárd támogatást adott Kaposvárnak. A Közgyűlés úgy döntött, hogy 2013-ban 
400 millió, 2014-ben 500 millió összesen 900 millió forint működési támogatást nyújt az 
önkormányzati feladatokat közszolgálati szerződés alapján ellátó, önkormányzati tulajdonú 
társaságok részére a bevétellel nem fedezett, működési kiadásaik fedezetére. Nyilvánvaló, 
hogy a támogatások címzettjei a Kapos Holding rezsicsökkentéssel érintett tagvállalatai, azaz 
a Városgazdálkodási Zrt., a Dél-dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft., és a KAVÍZ Kft., 
illetve a Vagyonkezelő Zrt. lehet. Kivétel lehetett az utóbbi közszolgáltató a Vagyonkezelő  
Zrt., mert minden évben megkapta a Kormánytól a távhődíj csökkentése miatt a bevétellel 
nem fedezett költségei ellentételezését, például 2014-ben mintegy 479 millió forintot. A 
költségvetések pénzügyi táblázatai és a Kapos Holding Zrt. adatai szerint az önkormányzat 
2012. évi, 2013., 2014. évi a közszolgáltatott gazdasági társaságnak adott működési 
támogatása lényegében azonos összegű volt. Ez azt jelenti, hogy a Kapos Holding 
rezsicsökkentéssel érintett közszolgáltatói nem kapták meg a Közgyűlési határozatokban 
szereplő támogatásokat. A közszolgáltató cégeknek 2013-ban megkezdett kormányzati 
rezsicsökkentés csökkenő bevételt, fokozódó likviditási problémákat okozott. A 
társaságokban szigorú költség- és létszámgazdálkodás ellenére veszteségessé váltak. A már 
hagyományosan veszteséges Tömegközlekedési Zrt., a tartósan veszteséges Jégcsarnok Kft., 
Élmény- és Gyógyfürdő Kft., Nagypiac Kft. mellé 2014-ben felzárkózott a 
rezsicsökkentésben érintett Városgazdálkodási Zrt., Hulladékgazdálkodási Kft., KAVÍZ Kft. 
A tömeges  létszámleépítés, a veszteség elkerülhető lett volna, ha a felsorolt cégek megkapják 
a működési támogatást. Sőt a közgyűlési határozatokban megjelölt 900 millió forintból jutott 
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volna támogatás a közszolgálati feladatokat egyre nehezebben ellátó, egyéb okok miatt 
tartósan veszteséges önkormányzati cégeknek is.  
 
Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr! Miért nem kapták meg a közszolgáltató cégek a bevétel 
kiesést ellentételező működési támogatást? Mire használta fel az önkormányzat közgyűlési 
határozatokban megjelölt 900 millió forintot? A 2015. évi működési támogatások között miért 
nem szerepel a 2/2015.(I.22.) önkormányzati határozatban megjelölt 200 milliós támogatás? 
Várja megtisztelő válaszát. 
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Röviden azt a választ is adhatták volna, hogy megkapták, 
sőt többet. A konkrét válasz így hangzik. A Közgyűlés döntött a Kormányhatározatok alapján 
biztosított támogatások felhasználási céljairól, melyek között 400, illetve 500 millió forint  
összeggel szerepelt az önkormányzati feladatokat közszolgáltatási szerződés alapján ellátó, 
önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok részére nyújtott önkormányzati 
támogatás finanszírozása. A közszolgáltató cégek 2013. évben 576.361 ezer Ft és 2014. évben 
572.062 ezer Ft működési támogatást kaptak, a 400, illetve 500 millió forint önkormányzati 
támogatással szemben, emellett a Holding részére a közszolgáltató társaságok 
tőkehelyzetének javítására 2014. évben 167.625 ezer forintot utaltak. A testület jelen ülésén 
tárgyalja a Holding tagvállalatai részére történő önkormányzati hozzájárulás biztosítását, 
úgyszintén támogatást fog kapni a Holding. Világosan kell azonban látni, hogy nem árbevétel 
kiesést kompenzáló működési többlettámogatást kapott az önkormányzat a Kormánytól, nem 
erről szóltak a döntések. Kormányzat nem új célokra nyújtott rendkívüli támogatást, hanem az  
önkormányzatok, jelen esetben Kaposvár önkormányzata feladatainak biztonságos 
megvalósításához, finanszírozásához nyújtott támogatást. Természetesen 2015. évi támogatást 
is meg fogják kapni a közszolgáltató cégek. 
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Címzetes főjegyző úr válaszában elfelejtette idézni a közgyűlési 
határozat azon részét, amely szerint a kormánytámogatás összegszerűen megjelölt részét az 
önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság bevétellel nem fedezett működési 
kiadások pénzügyi fedezetére kell fordítani. Ez hiányzik az Ön válaszából. Ezért nem 
meglepő módon azt írja válaszában, hogy döntések nem árbevétel kiesést kompenzáló 
működési támogatásról szólnak. Ezzel arra is hivatkozhatott volna, hogy a közgyűlési 
határozatokban a bevétellel nem fedezett megfogalmazás szerepel, nem pedig az általa 
használt árbevétellel nem fedezett megfogalmazás. Érdekes módon a közölt számok között 
meghúzódó támogatott gazdasági társaságok között nem szerepel egyetlen rezsicsökkentéssel 
érintett közszolgáltató, de szerepel a Színház 200 milliós támogatása. Nem tartja 
megtisztelőnek, hogy összetéveszti a működési támogatást a felhalmozási kiadással, mert a 
tőkeinjekció az felhalmozási kiadás, ő pedig a működési kiadásról beszélt. Köszöni, nem 
fogadja el a választ. 
 
Szita Károly polgármester: Arra kérte a képviselő-testületet, hogy fogadja el a választ. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 3462   Száma: 15.04.23/21/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 08:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpellációra adott válaszról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 68.75 61.11 
Nem 2 12.50 11.11 
Tartózkodik 3 18.75 16.67 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
64/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Kováts Imre 
képviselő „Miért nem kapták meg a közszolgáltatók a bevétellel nem fedezett működési 
költségeik ellentételezésére azokat az eseti támogatásokat, melyek fedezetét a kormány 
átutalta az önkormányzatnak” címmel elhangzott interpellációjára adott válaszát elfogadta.  
 
 

-----Képviselői kérdés----- 
 

 
Kiss Tamás képviselő: Kérdése a kaposváriak megnyugtatására szolgál. A 2015-ös 
brókerbotrány során kiderült, hogy néhány önkormányzat az érintett pénzügyi 
vállalkozásaiban tartotta a megtakarításait, amely érintett cégeknek a működését a Magyar 
Nemzeti Bank sorra felfüggesztette. Kérdése arra vonatkozik, hogy az önkormányzat 
helyezett-e el pénzt a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél, a Hungária Értékpapír Zrt.-nél, a 
Questor Csoporthoz tartozó QUESTOR Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt.-nél, 
illetve a DRB bankcsoport valamely intézményénél? 
  
Szita Károly polgármester: Szeretné megnyugtatni képviselő urat és mindenkit, egyiknél 
sem. Ez a rövid válasza a kérdéséről, 1990. óta egyiknél sem. Kaposvár olyan pénzügyi 
politikát folytat, amikor a város tulajdonában levő, de rábízott pénzeszközeiket mindig 
biztonságos befektetőknél helyezik el,  ezek pedig a pénzintézetek és a bankok. Az 
önkormányzat számlavezetője az OTP Bank, és amikor átmenetileg szabad pénzeszközeik 
vannak a pénzintézetek, a bankok között mindig pályázatot írnak ki, ahol állampapírt 
vásárolnak, vagy pedig lekötött betétet. Eddig ezek a bankok, ahol az elmúlt években 
átmenetileg szabad pénzeszközeiket lekötötték az OTP, Raiffeisen Bank, Volksbank, illetve 
annak a jogutódja a Sberbank. A kaposvári telephellyel rendelkező pénzintézeteknek mindig 
írnak egy körlevelet. Tájékoztatják őket mennyi az átmenetileg szabadon lévő  pénzük, és 
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kérnek betétre, és  állampapírra is ajánlatot. A legjobb ajánlattevőnek adják oda mindig a 
szabad pénzeszközöket. Köszönte a lehetőséget, mert így lehetősége volt arra, hogy ezt a 
választ is elmondhassa.  
 
 

-----23. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt-ben történő tőkeemelésről és új tagvállalat 
alapításához való hozzájárulásról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: A Pénzügyi Bizottság feltett kérdésére választ fog adni. Az 
előterjesztéshez szóbeli kiegészítése nem volt. 
  

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Kováts Imre képviselő: Nem meglepetés, hogy a tavalyi 167 millió forintos tőkeemelést 
felélték a közszolgáltató társaságok, így újabb 132 milliós tőkeinjekció vált szükségessé. A 
tartósan veszteséges holding cégek mellé 2014-ben felzárkóztak a rezsicsökkentéssel érintett 
közszolgáltató társaságok, annak ellenére, hogy a Kapos Holding Zrt. már rég nem 
vagyonkezelő tevékenységet végez, sokkal bővebb ez a tevékenység. A Tömegközlekedési 
Zrt., amely érintett az előterjesztésben és a Jégcsarnok Kft., ahol azt gondolja nem érdemes  
túl sokat foglalkozni, mint a cég menthetetlen hosszú távon, veszteség terén. Új keletű  
azonban a KAVÍZ gazdálkodási problémája. Az egykor nyereséges és az önkormányzat 
számára évi 50-60 millió forint osztalékot termelő önkormányzati tulajdonú víz, szennyvíz 
közmű vagyon már közel 100 milliós veszteséget termel úgy, hogy a KAVÍZ Kft. 100 
millióval kevesebb bérleti díjat fizet, mint az elődje a Vízmű Kft. Az elmúlt nyáron, amikor a 
rezsicsökkentés 100 milliós nagyságú veszteséget eredményező hatása már látható volt, a 
KAVÍZ Kft., illetve a Kapos Holding Zrt. vezetése azt kérték, hogy csökkentsék a bérleti 
díjat. Polgármester úr ettől elzárkózott, csak ahhoz járult hozzá, hogy a bérleti díj egy része 
átütemezésre kerüljön hitelt adva annak, hogy az úgynevezett csőhálózati adó 2015-ben 
eltörlésre kerül, így az átütemezett 80 millió forint megfizetésének lesz fedezete. A 
csőhálózati adó eltörlésének azonban semmi jelét nem mutatja a Kormány, így az átütemezett 
80 milliós bérleti díj megfizetése is veszélybe kerülhet. A javasolt megoldás nem oldja meg a 
KAVÍZ gazdálkodási problémáját. Igazából csak egy megoldás létezik, a bérleti díj 
csökkentése. Elképzelhető más megoldás is, további tömeges elbocsátás, dolgozói 
jövedelemcsökkentés, vagy a szolgáltatási díjak emelése. Választani kell, mert egyébként a 
veszteség újratermelődik és a mostanihoz hasonló nagyságú tőkeemelés jövő évi 
megismétlése borítékolható.  
  
Felder Frigyes tanácsnok: Kiegészítésként elmondta, a Pénzügyi Bizottság a Közgyűlésnek 
javasolja, hogy a Holding a Jégcsarnok lízingszerződését vizsgáltassa felül.  
  
Szita Károly polgármester: Tanácsnok úr által elhangzottakra tájékoztatásul elmondta, 
három hónapja tárgyalnak a CIB-bel erről,  hogy lesz-e eredménye azt nem tudja. Egyelőre ott 
tartanak, hogy a felét felajánlották a CIB-nek és akkor a végtörlesztést megcsinálnák, várják a 
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bank reakcióját. Azt is kell mérlegelniük, hogy melyik a jobb a város számára, hogy most egy 
összegben törleszt 500-600 millió forintot, vagy pedig az évi 80 millió forintos törlesztő 
részletet vállalja, ami terhük van. Annál rosszabb nem lesz a svájci frank, hogy ennél többet 
kelljen fizetni. A tárgyalás eredményéről tájékoztatást fog adni. Beszéltek már a 
hulladékgazdálkodási rendszerükről, hogy azért építenek ki mindent, mert egyrészt 
környezettudatosak, másrészt több mint 100 millió forintos lerakási díjtól mentesítsék 
magukat, amit az Európai Unió kivetett rájuk. A hulladékgazdálkodási cégnél most 
jelentkezik egy 100 millió forintos kiadás, mert annyit kell, hogy fizessen, amiért lerakják a 
hulladékot, az a következő évben már nem lesz. Azért építik ezt a beruházást, hogy ne legyen, 
mert feldolgozzák a hulladékot és nem lerakják. A víznél is a helyzet, ami kialakult, több mint 
100 millió forintos vezetékadó, ami korábban nem volt és fizetnie kell a Vízmű Kft-nek. Ezt 
csak tényszerűen szerette volna megjegyezni. Nem szeretne álpolitikai vitákat e tekintetben 
kezdeményezni. Vannak olyanok, akik egyetértenek a rezsicsökkentéssel, vannak, akik nem 
értenek egyet. Személy szerint maximálisan egyetért a rezsicsökkentéssel. Mindig azt az elvet  
javasolta mindenkinek, hogy a közösségi tulajdon az azért jó, hogy a szolgáltatást 
igénybevevők biztonságban érezhessék magukat és a lehető legkevesebb szolgáltatási díjat  
kell, hogy fizessék. Ez egy helyes elv. Azt hallotta, hogy a Kormány ezt folytatni kívánja, 
aminek szintén örülni fog. Másik kérdés, hogy rezsicsökkentett szolgáltatási díjjal is működni 
kell az egész rendszernek, azért fizetik Gombos Attila vezérigazgató urat, hogy ezt 
működtesse. Addig szorítja őket, ameddig tudja, mert neki pedig ez a dolga. Csinálják a 
munkájukat, ebben az évben reméli sikerül olyan dolgokról is majd beszélni,  amely pozitív 
meglepetést okozhat majd mindenkinek a költségek tekintetében is. Kérte, fogadják el a 
határozati javaslatot. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3463   Száma: 15.04.23/22/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 09:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
65/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kapos Holding Zrt-ben történő 
tőkeemelésről és új tagvállalat alapításához való hozzájárulásról szóló előterjesztést és a 
következő határozatokat hozza: 
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1. A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. alaptőkéjét a Ptk. 3:293-3:299 §-aiban foglalt szabályok 
alapján az alábbiak szerint emeli fel: 
 

a) Az alaptőke-emelés módja: zártkörű. 
b) Az alaptőke-emelés összege: 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint. 
c) Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály módosítás tervezetét a határozat 2. 

pontja tartalmazza. 
d) A pénzbeli hozzájárulás értéke: 116.000.000,- Ft, azaz száztizenhat-millió forint. 
 Az ellenében adandó részvények száma: 1.000 db. 
 A részvények egyéb jellemzői: dematerializált, „E” sorozatba tartozó, névre szóló 

törzsrészvény, névértékük: 1.000.000,- Ft, kibocsátási értékük 116.000.000,- Ft. 
 A hozzájárulást szolgáltató neve, székhelye: Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
A szolgáltatás időpontja: módosított alapszabály aláírásától számított 8 napon belül. 

e) A részvények névértékének és kibocsátási értékének különbözetét a Kapos Holding Zrt.  
tőketartalékba helyezi. 

f) A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló 
időtartam: 8 nap. 

g) A Közgyűlés a részvények átvételére – előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára 
tekintettel – a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelöli ki, amely a 
kibocsátásra kerülő valamennyi, a d) pontban részletezett darabszámú, értékű és  
egyéb tulajdonságokkal rendelkező részvény átvételére jogosult. 

 
A fenti határozat egyben a Kapos Holding Zrt. alapítói határozatának is minősül.  
A pénzbeli hozzájárulás pénzügyi fedezetét a Közgyűlés a 2015. évi költségvetés általános  
működési tartaléka terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2015. május 15. 
 
 
2. A Közgyűlés a Kapos Holding alapító okirata II/1.2, a V/2. és a VI/1. pontjainak 
módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 
 
II/1.2 
Kiegészítő tevékenységek: 
4741.08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 
6420.08 Vagyonkezelés (holding) 
6820.08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6832.08 Ingatlankezelés 
6202.08 Információtechnológiai szaktanácsadás 
6209.08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
7021.08 PR, kommunikáció 
7311.08 Reklámügynöki tevékenység 
7312.08 Médiareklám 
7810.08 Munkaerőkölcsönzés 
8230.08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
6920.08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
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V/2. 
A részvénytársaság jegyzett tőkéje/alaptőkéje: 2.005.143.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-
ötmillió-egyszáznegyvenháromezer forint. 
 

A jegyzett tőke összetétele: 8.000.000,- Ft, azaz nyolcmillió forint készpénz, továbbá 
1.997.143.000,- Ft, azaz Egymilliárd-kilencszázkilencvenhétmillió-egyszáznegyven-három-
ezer forint értékű apport. A részvénytársaság tőketartalékát képezi továbbá 25.700.000,- Ft 
készpénz, mely a VI/1 pontban megjelölt, „C” sorozatba tartozó törzsrészvények névértéke és  
kibocsátási értéke különbözetének felel meg, valamint 166.625.000,- Ft készpénz, mely a 
VI/1 pontban megjelölt „D” sorozatba tartozó törzsrészvények névértéke és kibocsátási értéke 
különbözetének felel meg, valamint 115.000.000,- Ft készpénz, mely a VI/1 pontban 
megjelölt „E” sorozatba tartozó törzsrészvények névértéke és kibocsátási értéke 
különbözetének felel meg. 

 
VI/1. 
A részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) terhére kibocsátásra kerül összesen 5 
db. egyenként 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatba 
tartozó törzsrészvény. 
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére kibocsátásra kerül összesen 1.997.143 db. 
egyenként 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „B” sorozatba tartozó 
törzsrészvény. 
A részvények kibocsátási értéke a névértékükkel egyezik meg. 
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül összesen 1.000 
db, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „C” sorozatba tartozó, 
törzsrészvény, 26.700.000,- Ft kibocsátási értéken. 
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül összesen 1.000 
db, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „D” sorozatba tartozó, 
törzsrészvény, 167.625.000,- Ft kibocsátási értéken. 
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül összesen 
1.000 db, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „E” 
sorozatba tartozó, törzsrészvény, 116.000.000,- Ft kibocsátási értéken. 
A felemelt alaptőke terhére kibocsátott részvények átvételének feltétele a nem pénzbeli 
hozzájárulás rendelkezésre bocsátása. 
A részvények utáni szavazati jogot ezer forintonként kell kiszámítani. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2015. május 15. 
 
3. A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.) zártkörűen 
végrehajtásra kerülő alaptőke-emelése során kibocsátani tervezett részvények átvételére, a 
Ptk. 3:296. § (3) bekezdése által előírt előzetes kötelezettséget vállal, az alábbiak szerint: 
 

a) A vállalt pénzbeli hozzájárulás pontos összege: 116.000.000,- Ft, azaz Száztizenhat-
millió forint. 

b) Az ellenében adandó részvények száma: 1.000 db; 
 A részvények egyéb jellemzői: dematerializált, „E” sorozatba tartozó, névre szóló 

törzsrészvény, névértékük: 1.000.000,- Ft, kibocsátási értékük: 116.000.000,- Ft. 
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c) A pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának időpontja: módosított alapszabály aláírásától 
számított 8 napon belül. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2015. május 15. 
 
4. A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. (7400 Kaposvár, Achim A u. 2.) Alapító Okirata IX./4. 
h. alpontja alapján hozzájárul, hogy a Kapos Holding Zrt. a határozati javaslat 1. pontja 
alapján részére nyújtott pénzbeli hozzájárulás igénybevételével a Kaposvár Jégcsarnok Kft.-
ben, a KAVÍZ Kft.-ben, valamint a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-ben meglévő  
tulajdonrészére tekintettel az előterjesztés 3. számú mellékletét képező alapszabály-
módosítások alapján ezen társaságok tőkehelyzetét rendezze. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2015. május 15. 
 
5. A Közgyűlés engedélyezi, hogy a kizárólagos tulajdonában álló Kapos Holding Zrt. (7400 
Kaposvár, Achim A u. 2.) Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. néven az 
előterjesztés 5. számú mellékletét képező alapszabály szerint új gazdasági társaságot  
létesítsen. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2015. május 15. 
 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Szita Károly polgármestert, hogy a Kapos 
Holding Zrt-vel vizsgáltassa meg a Jégcsarnok Kft. lízing szerződése végtörlesztésének, 
illetve kedvezőbb hitelkonstrukcióval történő kiváltásának lehetőségét. 
 

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

-----24. Előterjesztés a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium intézményvezetői 
álláshelyére benyújtott pályázat véleményezéséről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Szeretettel köszöntötte Reőthy Ferenc igazgató urat. Az a 
feladatuk ennek az előterjesztésnek a kapcsán, hogy mondjanak véleményt a fenntartója felé 
arról, hogy támogatják-e őt továbbra is a Táncsics Mihály Gimnázium igazgatói posztjának a 
betöltésére. Reőthy igaz gató úr úgy döntött, hogy – legnagyobb örömére – igaz gatói 
pályafutását folytatni fogja. Azért kérte, hogy jöjjön el és egy pár gondolatot osszon meg a 
képviselőkkel, mert így lehetősége van arra, hogy gratuláljon neki és a nevelőtestületének 
ahhoz a sikerhez, amit a gimnáziumi rangsorban büszkén olvashattak, ahhoz az előkelő  
helyhez, amellyel büszkélkedhetnek. 
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Reőthy Ferenc igazgató: Megpróbálkozik újra, most lezárul az első két ciklusa. 15 év 
igazgató helyettesség után most 10. éve lehet a Táncsics Gimnáziumnak a vezetője, ezt 
mindig is nagyon megtisztelő feladatnak tartotta. Szakmai és más szempontból is nagyon 
komoly kihívásnak és ezért bátorkodott vállalkozni arra, hogy a 3. ciklusra is pályázatot nyújt 
be. Szeretné természetesen folytatni azt a minőségi oktatásra koncentráló és a nevelést 
előtérbe helyező munkát, amit az előző időszakban is megvalósított a Táncsics Gimnázium, 
ez volt a legfontosabb célkitűzése.  
 

-----Kérdések----- 
 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Mivel bizottsági szakban volt, és a bizottság támogatta a 
pályázatát és személyét is szeretne feltenni egy kérdést. Mivel 15 évig együtt tanítottak a 
Táncsics Gimnáziumban az intézmény életében szerinte egy nagyon fontos esemény fog 
bekövetkezni. A vele egykorú, akikkel együtt ment a Gimnáziumba tanítani a következő 
időszakban 12 kolléga megy el a tantestületből, vonul nyugdíjba. Az a kérdése, hogy ezt a 
minőségi munkát hogyan lehet majd pótolni és továbbfolytatni, ha a 12 húzó ember elmegy a 
Gimnáziumból? Egy intézmény életében adott esetben törést is okozhat egy ilyen esemény, 
hogyan próbálja ezt majd áthidalni? 
  
 
Reőthy Ferenc igazgató: Ez az egyik legfontosabb és leginkább meghatározó feladat a 
tantestület építése, természetesen amellett, hogy milyen diákok járnak a Gimnáziumba. Ahogy 
képviselő úr is mondta ez most a következő időszakban egy újabb nagy kihívást fog jelenteni, 
az elkövetkező 1-2 évben négyen, 5 év múlva pedig nyolcan fognak nyugállományba vonulni 
ebből a generációból. E téren már van némi gyakorlatuk, amikor 2005 és 2010 közötti 
időszakot kellett summáznia, akkor nagyon meglepődött az adaton, hogy abban a periódusban 
21-en mentek nyugdíjba. Szerencsére sikerült megőrizniük azt az eredményességet, amit  
elértek, sőt javítottak is rajta. Jelenleg a Gimnázium a Dél-Dunántúl legeredményesebb 
gimnáziuma. Azért fontos neki, mert ilyen mértékű változásnál sikerült megőrizni értékeiket.  
Azt a választ tudná adni, hogy hasonló módszereket szeretne alkalmazni, mint akkor. Jelen 
pillanatban egy nagyon értékes 40-es éveiben járó generáció dolgozik a Táncsics  
Gimnáziumban és közöttük a meghatározó területeik a biológia, kémia, matematika, fizika 
területeken nagyon jó felkészültségű és eredményesen dolgozó kollegák vannak. A másik, 
amire építeni szeretne, érzékelhető már az a változás, hogy a tehetséges diákjaik közül többen 
választják a tanári pályát. Az elmúlt 20 évben sajnos ez nem nagyon volt jellemző. Az új 
tanárképzési rendszerben a tanárrá válás folyamatában a jelölteknek egy féléves gyakorlatot 
kell végezniük, és főleg a náluk végzett diákoknál tudják elérni azt, hogy a nyugállományba 
vonuló tanárok mellé kerüljenek, ők legyenek a mentoraik és megtanulhassák tőlük azt, amit 
tudnak. Most is nagyon alaposan dolgoznak azon, hogy sokakat bevonjanak a 
tehetséggondozó munkájukba. Ezeket az eredményeket nemcsak Táncsicsos tanárok készítik 
elő, hanem többen dolgoznak pl. matematikai tehetséggondozásban is. Nyilvánvalóan a többi 
iskola ennek nem örül, de éltek és szeretnének élni ezzel a lehetőséggel, hogy már olyan 
tanárokat hozhassanak a gimnáziumba, akik bizonyítottak és évtizedek óta jó eredményeket 
értek el.  
 
 

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

 
#: 3464   Száma: 15.04.23/23/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 09:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
66/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy – élve a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdése szerinti véleményezési 
jogával – Reőthy Ferencnek a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium  intézményvezetői 
álláshelyére benyújtott pályázatát 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag támogatja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2015. május 04. (közlésre) 
 
 
Reőthy Ferenc igazgató: Tisztelettel megköszönte a Gimnázium közössége nevében azt a 
segítséget és támogatást, amit az iskolájuk Kaposvár várostól, a Közgyűléstől kapott az előző 
években, 2013-ig, mint fenntartó, most pedig, mint működtető. Minden összefüggésben érzik 
azt, hogy a város kiemelten kezeli őket és támogatják a munkájukat. Személyes köszönetet is 
mondott Szita Károly polgármester úrnak, aki ezen a támogatáson túl, amikor az iskolának 
nagyon nagy szüksége volt arra, személyes jelenlétével is kifejezte azt, hogy támogatja ezt a 
gimnáziumot. Szeretné megköszönni dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző úrnak, hogy más 
területen is a Somssich-Táncsics Gimnázium Baráti Köre Egyesületben, illetve az Intézményi 
Tanács elnökeként is minden pillanatban és minden lehetőséggel támogatja munkájukat. 
 
 
Szita Károly polgármester: Elmondta, ők tartoznak köszönettel. Jó munkát kívánt és 
gratulált. 
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-----25. Előterjesztés részönkormányzati tag megválasztásáról----- 
 

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

 
 

Szita Károly polgármester: Elmondta, Mihalecz András képviselő úr azzal a javaslattal 
kereste meg, hogy a Toponári Részönkormányzatnál van még egy üres hely és jó szívvel 
javasolja Hermanné Kanyar Júliát, hogy őt nevezzék ki és kapja meg a megbízatását a 
részönkormányzati tisztségre. Ebben kérte az állásfoglalását a testületnek.  
 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3465   Száma: 15.04.23/24/0/A/KT 
Ideje: 2015 április 23 09:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
67/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Hermanné Kanyar Júliannát a Toponári 
Településrészi Önkormányzat külső tagjának megválasztotta. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  azonnal 
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Szita Károly polgármester: Sok szeretettel gratulált és jó munkát kívánt az elkövetkező 
esztendőkre. Felkérte Pintér Rómeó képviselő urat olvassa elő az eskü szövegét.  
 
Eskütétel következett. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

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


