
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Testületi ülés ideje: 2015. május 7. 
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 0 - 
  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 0 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
  7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  3 Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
tagjait, a Hivatal megjelent munkatársait. Megállapította, hogy a testület 16 tagja jelen van, 
így az ülés határozatképes.  
 
A kiküldött előterjesztéseken túlmenően arra kérte a testület tagjait, hogy egy szóbeli 
előterjesztést vegyenek fel még napirendi pontjai közé. Glinde testvérvárossal kötött 25 éves 
szerződés megerősítéséről lenne szó.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3472   Száma: 15.05.07/0/0/A/KT 
Ideje: 2015 május 07 17:35  
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: 
 
72/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére Glinde testvérvárossal kötött 
25 éves együttműködés megerősítéséről szóló előterjesztést.  
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Területi 

Programjának 2.0 verziójáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
2. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

helyiséghasználati kérelméről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
3. Előterjesztés a gyermekszegénység elleni program keretében történő nyári 

gyermekétkeztetés 2015. évi biztosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
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4. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására 
vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 

5. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP 
1.1.1./C/13/2013-0023 számú pályázata kapcsán többlet műszaki tartalom 
benyújtásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 

 
6. Előterjesztés a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház déli tömbjének 

térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kérelemről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
7. Előterjesztés gazdasági társaságok felügyelőbizottságába való delegálásról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
8. Előterjesztés Glinde testvérvárossal kötött 25 éves együttműködés megerősítéséről 

(szóbeli) 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
 
Szita Károly polgármester: Szeretné bejelenteni, habár azt nem tudja, hogy a társaságuknak 
jó, vagy rossz, az embernek vannak jó és vannak rossz tapasztalatai is akkor, amikor 
jogászokkal vannak körülvéve. Amikor a testületben több a jogász a kelleténél az lehet jó, 
meg lehet rossz is. Pintér Rómeó ma vizsgázott le és doktor lett. Sok szeretettel gratulált és  
kérte, hogy hasznosítsa a javukra a doktorátusát.  
 
 

-----1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Integrált Területi Programjának 2.0 verziójáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 

Pintér Attila tanácsnok: Próbálta a táblázatban megtalálni az indikátoroknál a TOP 
célértéknél, hogy végül is mekkora populációt mekkora lakosságot érint, és ott egy 1.900 ezer 
számot lát. Kérdése volt, hogy az országos érintettsége a programnak és nem a kaposvári? 
 
Szita Károly polgármester: Igen, az az országos érintettsége a programnak és nem a 
kaposvári. Ugyanakkor el kell, hogy mondja az Európai Unió olyan indikátorokat írt ki a 
Területi Operatív Programok teljesítésénél – a Területi Operatív Programokra a közvetlenül 
elosztható pénzügyi forrást kaptak a megyei önkormányzatok és a megyei jogú városok az 
országban –, amit több megyei jogú város nem tudott teljesíteni. Arra kérték Rákossy Balázs 
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államtitkár urat, aki végig járta a megyéket és a megyei jogú városokat és erről kérdezte, hogy 
megcsinálják azt, amit a korábbi Európai Uniós ciklusnál az akkori alkukötők tették meg, 
hogy ne lehessen olyan célokra felhasználni az Európai Uniós forrásokat – Kaposvár esetében 
15 milliárd forintot – ami nem felel meg a szándékaiknak, mert nem tudnák valamelyik 
indikátort, amit előírtak teljesíteni. A testület olyan indikátorokkal fogadja el a Területi 
Operatív Programot, amely számukra fontosak, mert ennek a Kormánynak az a szándéka, 
hogy az Európai Uniós források arra fordítódjanak, amire helyben akarják. Természetesen a 
fő prioritásokat figyelembe véve, hogy az össz Európai Uniós források egészének minimum 
60 %-ának a gazdaságfejlesztést kell, hogy szolgálja.  Ebben az anyagban egy olyan indikátor 
van, ami az irányító hatóság elvárásainak jelen pillanatban nem felel meg, az ipari parkok 
kialakítására és közművesítésére vonatkozik. Ott az indikátort minimum 30 ha-ban határozták 
meg. Jelen pillanatban 23 ha közművesített, még szabad és értékesíthető iparterületük. 5,2 ha 
vállalnak be ebben az anyagban a volt Füredi Laktanya melletti lőtér teljes közművesítését 
jelentené. Az lesz a feladatuk, hogy ezzel az indikátorral együtt fogadják majd el a TOP-ukat.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 

dr. Szép Tamás tanácsnok: Támogatja az előterjesztést. Három javaslata lenne a jövőre 
vonatkozóan, ami összefügg az anyaggal is. Az egyik kitörési terület az idegenforgalom, teljes  
mértékben egyetért, jó lesz, ha majd kapnak pénzeket. Ezen a területen nagy a verseny 
nemcsak a Dél-Dunántúlon, az egész országban, az egyik része a konferencia turizmus. 
Felhívná a figyelmet, hogy ott áll a METESZ Székház, amely kisebb konferenciákra, plenáris  
ülésekre is alkalmas. Kérné, hogy ezen hosszabb távon is gondolkozzanak. A 
szegregátumokkal foglalkozik az anyag érintőlegesen, nevesítve csak a Cseri úti terület  
szerepel, mint nevesített szegregátum. Szeretné kérni, hogy a város vezetése gondolkodjon a 
Donnernek a központi részével is. Igaz, az nem szegregátum, de ha ilyen tendenciák 
mutatkoznak könnyen azzá válhat, és akkor sokkal nehezebb helyezet lesz. Kérné, hogy a 
Donner központi részén egy város rehabilitációs program is induljon be. Harmadikként az 
Inkubátorház, az anyag tartalmazza, hogy inkubátorház hálózatot szeretnének megvalósítani.  
Azt javasolná, hogy ha a város nyer ebben a programban, építsen új inkubátorházat, vagy 
házakat. Újságokat olvasva a világ nagyvárosaiban a startrek vállalkozásoknál rendkívül 
hatékony módszer, amikor friss, kezdő vállalkozások egymás szomszédságában, akár egyterű 
irodában dolgoznak, és egymást megtermékenyítve hozzák a jobbnál-jobb ötleteket és  
fejlesztik a cégüket is. 
 
Pintér Attila tanácsnok: Kérdése lenne még, hogy amit korábban összeállítottak TOP 
projekt javaslatokat, azokból lett-e válogatva? Vagy gyakorlatilag ezek a becsült értékek, a 
fejlesztési értékek, a beavatkozás becsült költségei az eddigi projektjavaslatoknak az  
összesített összegei, vagy volt már valami válogatás a javaslatokból? 
  
Szita Károly polgármester: Elmondta, ugyanazok a projektek, amiket jóváhagytak korábban 
a TOP belsőben, de nincsenek nevesítve, de ugyanazokkal számolnak és ugyanazokkal az  
összegekkel. Azért nincsenek nevesítve, mert a Kormány szerződést fog kötni a megyékkel és  
a megyei jogú városokkal a tekintetben, hogy koncepciókat megjelölve mi az, amit meg 
kívánnak valósítani a rendelkezésre álló forrásokból. Tanácsnok úr javaslatára válaszolva, 
direkt szállásférőhely finanszírozás nem lehetséges, az Európai Unió ezt nem engedi, 
bármennyire szeretnének például egy szállodát építeni. Nagyon tudja pártfogolni az  
inkubátorház hálózat bővítését Kaposváron a gazdaságfejlesztés tekintetében, mert nem 
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mindig azt veszi példának, hogy úgy működik helyesen egy inkubátor ház, ahogy a kaposvári 
működik. A Donnerre szociális város rehabilitációs programot készítenek. A Cserre azért 
tudták önmaguk számára is nevesíteni,  mert a Cserben tudták megfogalmazni azt, ahol 
önkormányzati bérlakásaik vannak, hogy ebben a programba az önkormányzati bérlakások 
teljes felújítási programja belefér. Normális önkormányzati bérlakásokat tudnának felújítani,  
és utána annak érdekében, hogy a szegregátum ne erősödjön az adott területre új bérlőknek 
ajánlanák ki ezeket a lakásokat. A METESZ sajnos nem áll a tulajdonukba. Kérték már 
többször a tulajdonjogot a társadalmi szervezettől, de nem jártak sikerrel, mert több mint 200 
millió forintot kértek érte. Újból nekifutnak, mert nem akarja, hogy a belvárosban, a Kossuth 
térhez nagyon közel az a nagyon szép épület tovább romoljon. Megköszönte a véleményeket. 
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3473   Száma: 15.05.07/1/0/A/KT 
Ideje: 2015 május 07 17:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról 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: 
 
 
73/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Integrált Területi Programokról 
2.0 verziójáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Integrált Területi Program 2.0-ás verzióját  
jóváhagyja.  

 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2015. május 11. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a további 
munka folytatására, a kormány által elfogadott TOP-hoz történő szükséges illesztés 
biztosításával és a módosítás lehetőségének fenntartásával, utólagos beszámolási 
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kötelezettséggel. 
 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2015. május 11. 

 
 

-----2. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
helyiséghasználati kérelméről----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3474   Száma: 15.05.07/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 május 07 17:45  
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: 
 
 
74/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Dél-Dunántúli Regionális  
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. részére térítésmentesen biztosítja 2015. június  01. 
napjától 2015. december 31. napjáig a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti ingatlan utcafronti 
épületének I. és II. emeletén, mindösszesen 604 m2 alapterületű helyiségcsoport használatát 
irodai tevékenység céljára, illetve a földszinten mindösszesen 149 m2 alapterületű 
helyiségcsoport használatát raktározásra azzal, hogy a helyiségcsoportok működtetési 
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költsége az Ügynökséget terheli. Az általános forgalmi adót (2015. évben 934.751,-Ft+Áfa 
mértékű bérleti díj után) az Ügynökség köteles az Önkormányzat részére számla alapján 
havonta megfizetni. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a használati megállapodás 
megkötéséhez szükséges egyeztetések lefolytatására és a szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. június 15.   
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt használati megállapodás lejárta előtt egyeztessen a 
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel - az Ügynökség 2016. 
évben megmaradó feladatainak ismeretében- a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti 
helyiségcsoportok térítésmentes használatának meghosszabbítása tárgyában, és az 
egyeztetésnek megfelelően előkészített, az 1. pontban körülírt használati szerződés 2016. 
szeptember 30. napjáig szóló módosítását aláírja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015.december 31.  
 
 

-----3. Előterjesztés a gyermekszegénység elleni program keretében történő nyári 
gyermekétkeztetés 2015. évi biztosításáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Pályáznak, úgy ahogy az elmúlt években mindig megtették. 700 
fő az, amit igényelnek, tavaly is párral voltak kevesebben. Nem valószínű, hogy túllépik ezt a 
létszámot. Tájékoztatásul elmondta, ha több lesz a jelentkező, mint amennyi támogatást 
igényelnek most, a város azt finanszírozni fogja. Egyetlen egy jelentkezőt sem fognak 
elutasítani, aki igényelné a nyári szociális étkeztetést. 700 főre tudják beadni a pályázatot, ha 
800-an lesznek, akkor 800-at fognak finanszírozni.  
  
 

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

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

#: 3475   Száma: 15.05.07/3/0/A/KT 
Ideje: 2015 május 07 17:46  
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: 
 
75/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a gyermekszegénység elleni 
program keretében történő nyári gyermekétkeztetés 2015. évi biztosításáról szóló 
előterjesztést és úgy határozott, hogy 704 fő ingyenes étkeztetése érdekében pályázatot nyújt 
be, és felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására.  
 
Felelős:     Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:                                          azonnal 
 
 
2.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az  
Önkormányzat a gyermekszegénység elleni program keretében történő nyári 
gyermekétkeztetés 2015. évi biztosítására benyújtott pályázata alapján csak a garantált 34 %-
os – 4.634.010.-Ft - támogatást nyeri el, úgy a szükséges 8.995.430.-Ft önerőt az általános 
működési tartalék terhére biztosítja.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik:                              dr. Farkas Edit aljegyző 
                                                       Molnár György igazgató 
Határidő:                                        2015. augusztus 28. 
 
 

-----4. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására 
vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester: Az előterjesztés támogatását azért kéri, mert már beszéltek róla, 
szeretnének lehetőséget biztosítani arra, hogy részben az intermodális csomópont kialakítása 
miatt is, a kaposvári tömegközlekedési gépjármű parkjuknak véglegesen meg tudják találni a 
telephelyét, mert nincs telephelye. Ezt a KVG Zrt. telephelyen tudnák megvalósítani, nagy a 
terület, bőven elfér a tömegközlekedés is, ehhez kell a szabályozási tervnek a jóváhagyása. 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3476   Száma: 15.05.07/4/0/A/KT 
Ideje: 2015 május 07 17:48  
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: 
 
76/2015. (V. 7.) 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 Gazdasági területekre vonatkozó általános előírásainak felülvizsgálata és  
módosítása tárgyában. 

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

 
 

2.) A Közgyűlés a 17/2013. (II.6.) településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján a 
véleményezésbe eseti résztvevőként a Kapos Holding Zrt.-t, a Kaposvári 
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Városgazdálkodási Zrt.-t, valamint a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és  
Szolgáltató Zrt-t bevonja. 

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

 
 

-----5. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
KEOP 1.1.1./C/13/2013-0023 számú pályázat kapcsán  

többlet műszaki tartalom benyújtásáról----- 
 
 

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

Szita Károly polgármester: Húszezer edény megvásárlásáról van szó az előterjesztésben. 
Akik ott voltak a Bokrétaavató ünnepségen, azok tudják, hogy miről van szó. Akik nem a 
kérdéseknél megtehetik. 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3477   Száma: 15.05.07/5/0/A/KT 
Ideje: 2015 május 07 17:48  
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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77/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás KEOP 1.1.1./C/13/2013-0023 számú pályázata kapcsán többlet 
műszaki tartalomról szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés úgy határozott, hogy jóváhagyja a plusz 
20.000 db, 120 literes, a házhozmenő szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges  
gyűjtőedény, megemelt műszaki tartalommal való szerepeltetését a fenti számú 
pályázatban. 
 

Felelős:   Szita Károly elnök    
Közreműködik:  Kovács Katalin hulladékgazdálkodási referens 
Határidő:   azonnal 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés úgy határozott, hogy megállapodást köt a 

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással a KEOP 
1.1.1./C/13/2013-0023 számú pályázata kapcsán benyújtott 160.000.000 Ft 
többlettámogatás igénybevételéhez szükséges 12.864.000 Ft önerő biztosításáról.  
Közgyűlés a támogatást a KEOP 1.1.1./C/13/2013-0023 számú pályázat önerejére 
elkülönített 81.043 eFt keretösszegből a társult tagönkormányzatok által vállalt 
hozzájárulás révén keletkezett megtakarítás terhére biztosítja. Az önerő, a 
megvalósuló program működése során a közszolgáltató részére üzemeltetésre átadott 
eszközök bérleti díjából kerül megtérítésre. 

 
Felelős:   Szita Károly elnök    
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 

Kovács Katalin hulladékgazdálkodási referens 
Határidő:   azonnal 

 
 

-----6. Előterjesztés a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház déli tömbjének 
térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kérelemről----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Ez is szerepel a TOP-ban, tájékoztatja Pintér Attila képviselő 
urat, hisz ő kérdezett rá. Tulajdonba azért kérik, hogy a Területi Operatív Programból meg 
tudják csinálni parkkal és parkolókkal ezt a területet.  
 
 

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

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

#: 3478   Száma: 15.05.07/6/0/A/KT 
Ideje: 2015 május 07 17:49  
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: 
 
78/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. 
törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § 
(2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és 
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
vagyonkezelésében lévő Kaposvár 637 hrsz-ú, „kivett kórház” megnevezésű ingatlan 
Kaposvár Város Szabályozási Terve módosításának megfelelő, a Magyar Állam és  
Önkormányzatunk által közösen egyeztetett részének Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adását.  
 
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2. és 6. pontjaiban meghatározott 
településfejlesztési, településrendezési, településüzemeltetési, valamint óvodai ellátás  
feladatainak biztosítása érdekében kívánja tulajdonba venni.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015.december 31. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek megtérítését. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. december 31. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kaposvár 
637 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az 
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Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé teljes 
jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. december 31. 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kaposvár 
637 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást 
aláírja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. december 31. 
 
 

-----7. Előterjesztés gazdasági társaságok felügyelőbizottságába való delegálásról----- 
 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Kérdése volt, hogy mi szükség volt létrehozni ezt az új céget, mivel 
lehet ezt indokolni? 
  
Szita Károly polgármester: Készenléti cég. A közszolgáltatások terén nagyon nagy a 
mozgás minden tekintetben. A törvény már egyszer kettészedette, mert kellett egy nonprofit 
szolgáltató, amely csak a gyűjtést végezheti és kellett egy, amely a feldolgozást, a 
hasznosítást is végezheti. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásnál pedig az egész 
társulás most fogja kiírni a közbeszerzési pályázatot, és ez egy olyan készenléti Kft. ami lehet,  
hogy el fog indulni majd, meg egy tiszta cég. A felügyelő bizottságot kell feltölteni, melybe 
három főt javasoltak. 
  

-----Hozzászólások----- 
 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok Ügyrendi: A felkérésre igent mondott, de mivel érintett nem fog 
szavazni. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3479   Száma: 15.05.07/7/0/A/KT 
Ideje: 2015 május 07 17:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93.33 77.77 
Nem 1 6.67 5.56 
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: 
 
79/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a gazdasági társaságok 
felügyelőbizottságába való delegálásról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által az egyes testületekbe 

delegált személyekről szóló 281/2014. (XII. 10.) önkormányzati határozatának 3/D. pontját 
akként módosítja, hogy a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottságába Merganczné Horváth Helga Hanna helyett Oláh Lajosnét delegálja 

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által az egyes testületekbe 
delegált személyekről szóló 281/2014. (XII. 10.) önkormányzati határozatának 4. pontját a 
következő N/ ponttal egészíti ki, az abban írt személyeket javasolva a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába: 

 
„N/ Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
1. dr. Szép Tamás 
2. Szabó László 
3. Kovács Katalin” 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 
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-----8. Előterjesztés Glinde testvérvárossal kötött 25 éves együttműködés  
megerősítéséről (szóbeli)----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: A Rippl-Rónai Fesztiválon részt vesz Glinde testvérvárosuk 
delegációja és ez az év az, amikor 25 esztendővel ezelőtt – még jogelődjük a Városi Tanács – 
testvérvárosi szerződést kötött Glinde városával. Egy nagyszabású ünnepséget terveznek 
ennek keretében. A meghívást most szóban és természetesen írásban is fogja küldeni a 
Városháza dísztermébe. Meghívnák a korábbi aláírókat Papp János tanácselnököt és 
gyakorlatilag megerősítenék az akkor kötött testvérvárosi szerződést. Arra kéri a képviselő-
testületet, hogy hatalmazzák fel ennek az aláírására. 
  
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3480   Száma: 15.05.07/8/0/A/KT 
Ideje: 2015 május 07 17:53  
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: 
 
 
80/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szita Károly polgármestert Glinde 
városával kötendő testvérvárosi együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  2015. május 30. 
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 
 

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


