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Testületi ülés ideje: 2015. június 11. 
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 
tér 1. I. emelet Díszterem 
 
 
 
Pult Név Voks Frakció 
 
31 Borhi Zsombor alpolgármester 0 - 
  2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
  4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
  5 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 
  6 Gelencsér Ferencné tanácsnok 1 - 
15 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 Kováts Imre képviselő 1 - 
18 Miháldinecz Gábor képviselő 1 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
  7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  3 Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester: 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 munkájukat. Külön köszöntötte meghívott 
vendégeiket. Megállapította, hogy a testület 17 tagja jelen van, a Közgyűlés határozatképes.  
 
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! 1979-től dolgozik a város szolgálatában és észre sem 
vették, hogy van, szerinte ez a legnagyobb érték, mert ha észrevették volna, nem biztos, hogy 
elismerő szavakat tudna mondani. Akkor, amikor a város büszkén mondta el magáról, hogy 
iskolaváros, amikor büszkén mondta magáról, hogy az elsők között hozott létre olyan 
alapellátást, amelyre méltán büszke lehet az egész város. Amikor a város büszkén mondta el 
magáról, hogy mindig rendelkezett arról, hogy megfelelő óvodai férőhelyek legyenek, vagy 
rendesen működjenek a bölcsödéi, az mindig kötődik egy szervezethez, és mindig kötődik egy 
emberhez. Ezt az embert Kacsar Józsefnek hívják, akit szeretettel köszöntött. Azért kérte, 
hogy jöjjön be, mert valóban a város szolgálatát egy olyan szürke eminenciásként végezte, 
hogy nem volt ott a kirakatban. Amikor eltört a vízvezeték, azt meg kellett javítani, amikor ki 
kellett festetni a bölcsödét, azt ki kellett festetni, bármi legyen, ami egy intézmény 
működtetéséhez szükséges, azt ő végrehajtotta. Nem mindig könnyű, sőt az esetek nagy 
részében nehéz körülmények között. Úgy döntött, hogy nyugdíjba megy. Azért van most itt a 
Közgyűlésen, hogy mindannyiuk nevében megköszönje neki azt a munkát, amire méltán lehet  
büszke, Ők is nagyon büszkék arra, hogy velük együtt dolgozott. Jó pihenést kívánt!  
 
Az őszi Közgyűlésen fognak dönteni az új gondnokságvezetőről, pályázatot fognak kiírni a 
személyére. 
 
A legutóbb eltelt Közgyűlés óta sikerült befejezni a Bereczk Sándor III. program gyárakat, 
üzemeket érintő út- és járda felújítási munkálatait. Ezek közzé tartozik a Kenyérgyár utca, 
teljes aszfaltszélességben megújult. Örömmel jelenti, hogy az Izzó utcában elkészültek a 
kamionparkolók és  a Kőhárs  utcát is teljes aszfaltszélességben megújították. Itt az útépítést 
tovább folytatják két olyan vállalkozáshoz, amelyeket be kell kötni ebbe az útba. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy ezt a munkát folytatják a Területi Operatív Program keretén 
belül, mintegy félmilliárd forintot terveztek arra, hogy menjenek tovább a volt SÁÉV telep 
belső útjainak, a Raktár utca rendbetételére és a többi olyan útra, mely a város gazdasági élete 
szempontjából is fontosak lehetnek. 
dr. Piros Attila tábornok úrral volt szerencséje bejelenteni azt, hogy eljutottak odáig, hogy 
újabb 79 db közterület figyelő kamerát telepítenek fel. Sajtótájékoztatón jelentették ezt be a 
Cserben és ez a kameraépítés II. üteme. Reményei szerint lesz egy III. üteme is, mely még 
újabb kamerák felszerelését jelenti, ami a rendszám felismerő kamerákat fogja jelenteni. Az 
év végéig jó esetben el tudnak érni odáig, hogy 192 db közterület figyelő  kamera lesz 248 
millió forint értékű beruházással. Még itt sem fognak megállni, de ez majd az elkövetkező 
hetek történése. 
Mindenki számára örömhír, hogy több mint 160 millió forintos támogatást nyertek el orvosi 
rendelőik felújítására. 44 orvosi rendelője van Kaposvárnak, apránként tudták ezeket javítani,  
emlékezzenek rá a legrégebbivel kezdték tavaly, az Erdősor utcai orvosi rendelő volt. Aztán a 
Hajnóczy utcai következett, a kaposfüredi rendelő, most pedig több mint 100 millió forintos 
beruházással a Rét utcai. Ott a védőnői szobával együtt hat vagy hét orvosi rendelő van és a 
Béke utcai orvosi rendelő  felújítása következik. Szeretné bejelenteni és tájékoztatni a 
jelenlevőket arról,  és már most szeretné kérni a megértésüket az érintett körzet lakóinak, hogy 
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nem tudták a kollégái másként megoldani, a felújítás idejére – nagyon fognak igyekezni – ki 
kell költöztetni mindenkit, addig az Ezredév utcában lesz az alapellátás a körzetekbe 
tartozóknak. Szeretné itt is jelezni, hogy ezzel sem állnak le – szintén a TOP-ban jelezték, 
hogy – 500 millió forintot fognak még költeni az orvosi rendelőik felújítására. Ennek azért 
van jelentősége, mert ha figyelték a híreket és az egészségügy átalakítási folyamatát, akkor azt 
érzékelhették, hogy Zombor Gábor államtitkár úr egy alapellátásra alapozott új egészségügyi 
rendszert kíván felépíteni. Ez pedig feltételezi azt, hogy a háziorvosi rendelőik 
infrastruktúrában is alkalmasak legyenek ennek az új egészségügyi rendszernek. Itt jegyzi 
meg, hogy a kórház 17 milliárdos beruházásának újabb ütemét adták át a napokban, és épül a 
Németh István fasor, azt is láthatják. Egész addig, amíg az építkezés idejére ki kell kapcsolni 
a forgalomirányító lámpákat, már most köszönetet mondott kapitány úrnak azért, hogy 
lehetőséget biztosít, hogy a csúcsidőszakban reggel és délután rendőri irányítással lehessen 
jobban közlekedni a Szent Imre csomópontban.  
Értesülhettek róla, hogy eljött, azaz időszak a nyár elején, amikor kéri a kaposváriaknak a 
tanácsát és véleményét. Ezt tartja igazi közmeghallgatásnak, amikor 21 helyszínen sok-sok 
kaposvárival találkozik. Jövő hét csütörtökön lesz az utolsó, és nagyon sok tanulsággal 
szolgálnak. Nagyon sok tanulságot fogalmaznak meg a kaposváriak ezeken a beszélgetéseken, 
meg is fognak jelenni az általuk felvetettek majd a következő évi költségvetésükben. 
Örömmel jelenti, hogy tavaly az egyik ilyen beszélgetésen egy vak kislány nagymamája 
kereste őket azzal, hogy a kislány a Munkácsy Gimnáziumba jár, és azon a közlekedési 
útvonalon, ahol ő  közlekedik, legyenek beszélőek a rendőrlámpák, és segítse maga a 
forgalomirányító rendőrlámpa is azt az áthaladást, amit biztonságosnak érezhet. Van 
egyébként kutyája, bízik is az állatában, de azért még mindig bizonytalan amikor át kell,  hogy 
menjen. Ennek kapcsán 27 csomópontban már 14-ben felszerelték ezt a beszélő dobozt, 
amelynek az a lényege, hogy a lámpák ahol közel vannak a házakhoz, és állandóan beszél,  
akkor zavarja az ott élők nyugalmát. Most csak akkor kezd el beszélni,  ha megnyomja a 
távirányítót a kislány, amikor ott van. A 27 csomópontban 14-ben már fent van a beszélő 
doboz, a fennmaradó 13-at megcsinálják. Molnár igaz gató urat kéri – 17 millió forintba kerül,  
a műszaki igazgatóság III. ütembe lebontotta a bekerülési költségét –, hogy az I. ütemet 
hozzák be a következő Közgyűlésre. Lesz rendkívüli Közgyűlésük, már előre tudja, hogy lesz, 
arra legyenek kedvesek behozni a beszélő lámpák I. ütemének beruházási részét. 
Arra kérte a képviselőket, hogy segítsenek Magyarország elnökének, Áder Jánosnak, mert  
önmagukon segítenek akkor, amikor az elobolygonk.hu honlapra regisztrálnak. Köztársasági 
elnökünk Al Gore volt amerikai alelnök kezdeményezéséhez csatlakozott, amikor az év végén 
Párizsban tartandó klímacsúcsra akar mintegy egymilliárd aláírást összegyűjteni, és olyan 
nyomást gyakorolni a világ vezető hatalmaira, hogy tartsák be a klímaegyezményeket, és 
segítsen saját életünket meghosszabbítani. Ő már regisztrált erre a honlapra, több kaposvári is, 
és tisztelettel kéri a képviselőket csatlakozzanak, mert ez egy olyan cél, ahova bárki 
politikamentesen felsorakozhat.  
Túl vannak a második Rippl-Rónai Fesztiválon, megkóstolták a Rippl-Rónai süteményt. A 
süteményt benevezik az ország tortája versenybe, azt követően lehet majd csak forgalmazni és  
gyártani. Reméli ott is sikerrel szerepelnek majd. 
 
Kérte, hogy  a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendre  

- a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról, 

- alapítványi támogatásokról, 
- településképi kötelezési eljárás során benyújtott fellebbezésről szóló előterjesztéseket,  
- valamint az Interpelláció napirendet. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3486   Száma: 15.06.11/0/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 08:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
82/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  

- a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról, 

- az alapítványi támogatásokról, 
- a településképi kötelezési eljárás  során benyújtott fellebbezésről (zárt ülés) szóló 

előterjesztéseket,  
- valamint az Interpelláció napirendet. 

 
1. Előterjesztés dr. Heffer Attila r. alezredes kaposvári kapitányságvezetővé történő 

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

2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
3. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 

2015/2016 évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

4. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
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5. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról, valamint módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
6. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. tőkehelyzetének 

rendezéséről és alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

7. Előterjesztés a 2015/2016-os nevelési év előkészítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

8. Előterjesztés a Közgyűlés 2015. évi munkatervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
9. Előterjesztés Kaposvár, Nemzetőr sori garázssor 4330/28/A/2 és a 4330/28/A/6 hrsz-ú 

garázsai alatti területek tulajdonjogviszonyainak rendezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
10. Előterjesztés Weeber Klára "Igéző" című szobrának elhelyezéséről 

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

 
11. Előterjesztés emléktábla felújításáról és áthelyezéséről 

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

 
12. Előterjesztés Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő 

programsorozatainak támogatására benyújtott pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
13. Előterjesztés a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását 

szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására 
benyújtott pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
14. Előterjesztés a Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 

biztosítására vonatkozó pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
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15. Előterjesztés az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" 
vonatkozó pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
16. Előterjesztés a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 

távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos Közgyűlési 
állásfoglalásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
17. Előterjesztés a Vaszary Emlékház állami tulajdonú ingatlanának térítésmentes 

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

 
18. Előterjesztés üres lakások bérlakás-állományból történő kivonásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
19. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 

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

 
20. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

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

 
21. Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanításra 

vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Jenei Zoltánné irodavezető 
 
22. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
23. Interpelláció 
 
 

-----1. Előterjesztés dr. Heffer Attila r. alezredes kaposvári kapitányságvezetővé 
történő kinevezéséről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte az első napirendi pontjuk tárgyalásánál dr. Piros  
Attila tábornok, és dr. Heffer Attila alezredes urat, meghívott vendégeiket. Tábornok úr 
szeretné a Közgyűlés támogatását kérni, átadta a szót.  
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dr. Piros Attila r.dandártábornok: Köszöntötte a Közgyűlés tagjait. Elmondta, a rendőrségi 
törvény szerint előírt kötelezettségük a rendőrkapitány kinevezése előtt a Közgyűlés  
véleményét, hozzájárulását kérni.  2,5 éve Somogy megye rendőr-főkapitánya, tőle meg- 
szokott módon lehet hallani azt a megnyilatkozást, hogy tudják és akarják a szolgálatukat a 
lehető legjobban teljesíteni. Fontos számukra, hogy kevesebb bűncselekmény legyen, ha már 
nem tudták megelőzni, gyorsan és hatékonyan derítsék fel. Minden évben beszámolnak 
Kaposvárnak a közrend, közbiztonságáról. Elmondta, a szervezet-átalakítás, fejlesztés minden 
egyes elemét alkalmazza Somogy megye vonatkozásában, amely szervezeti, strukturális, 
folyamatbeli, elemző, értékelő és sok-sok tudomány által meghatározott 
szervezetfejlesztésnek egyik eleme, a szervezet vezetőjének a kérdésköre. Minden 
kollegájában bízik, minden kollegájának a munkáját megbecsüli, de egyet nem tud elfogadni, 
hogy ma ne legyenek jobbak, mint tegnap voltak, és ne alapozzák meg, hogy holnap jobbá 
legyenek. Azt látta és azt vállalta, hogy Kaposvár sokkal többet érdemel, ehhez jobban kell 
dolgozni. Nem elég szervezetet átalakítani, módosítani, nem elég a belső normatívák 
változása, ehhez az emberi tényezőket is hozzá kell tenni. Minden kollegájának megadja a 
lehetőséget, hogy ezt a fajta fejlesztést együtt, és közösen végre tudják hajtani. Tudni kell 
róla, hogy számára egyetlen mérce van a tudás, a minőségi, mennyiségi teljesítmény. Egy 
vezetőt nemcsak önmaga tudása és teljesítménye jellemez a szervezetükben, hanem az általa 
irányított és vezetett szervezet. Úgy ítélte meg és jelezte, hogy Heffer Attilában látja azt a 
biztosítékot, mert már bizonyított számára a Fonyódi Rendőrkapitányságon, hogy Kaposvár 
Városának, illetve a kaposvári járás vonatkozásában azokat a célokat, amelyeket közösen 
megfogalmaztak, az általa ismert legjobb körülmények között tudja biztosítani. Elérték azt 
Somogy megyében, hogy az országos átlag közelébe kerültek két év alatt. Úgy gondolja, hogy 
az elmúlt néhány hét, és annak módosulásai és a felvetett probléma körök már egyes 
városrészekben érezhető és látható néhány változás. Együtt és közösen többet kell tenniük 
azért, hogy a kaposváriak bizalmát elnyerjék, amit csak a szolgálatukkal tudnak megtenni. 
Úgy ítéli meg, hogy Heffer Attila alezredes úr képes a Kaposvári Rendőrkapitányságnak ezt a 
fajta fejlődését tovább folytatni, ütemesen, a jelenleginél sokkal nagyobb eredményekkel 
tovább biztosítani. Kérte a képviselőket, hogy a jelenlegi megbízott kapitányságvezető 
kinevezését igen szavazattal támogassák. 
  
dr. Heffer Attila r.alezredes: Köszöntött mindenkit. Többen személyesen is ismerik a 
képviselők közül, mivel jelenleg is itt él Kaposváron, ezért azt gondolja, hogy személyes ügye 
is talán, hogy ez a város biztonságosabb legyen. A fonyódi kapitányságot vezette több mint 
két évig. Azt gondolja, hogy sikerült olyan eredményeket elérni és tábornok urat idézve 
Fonyód lett a legbiztonságosabb környéke Somogy megyének, reméli ezt itt is sikerül 
megvalósítani. Véleménye szerint csak úgy megy, ha együttműködnek egymással 
kölcsönösen. Ellátják egymást tanáccsal és segítséggel, ezért felajánlotta a képviselőknek, 
hogy meghagyja a Városházán az elérhetőségét és bármikor, ha olyan probléma van, mely a 
közbiztonságot érinti, nyugodtan keressék. Felajánlotta, hogy ha a képviselői fogadóóráikon 
szeretnék, hogy részt vegyen, ennek a lehetőségét megadja, hogy hallhassa, hogy a 
polgároknak melyek a közvetlen panaszai, észrevételei a közbiztonsággal kapcsolatban. 
Szeretné bevezetni a kapitányságon, hogy nem fogadónapokat tart a kaposvári polgárok 
részére, hanem előzetes egyeztetéssel bármikor meg tudják keresni, és el tudják mondani, és a 
lehető leggyorsabban megpróbál reagálni ezekre az észrevételekre törvényes keretek között. 
Ez a fajta irány fog arra vezetni, hogy sokkal szorosabb és dinamikusabb lesz az 
együttműködés a hatóságok, a polgárok és a rendőrség között is, és ez előre fogja mozdítani 
Kaposvár közbiztonságát. Vannak itt is kiemelt problémák, területek erre kiemelt figyelmet  
fordítanak, de fontosnak tartja, hogy jelzés ne maradjon reakció nélkül a részéről. Ezt szeretné 
folytatni, mert a korábbi helyén is így csinálta.  
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-----Kérdések----- 
 
Mihalecz András tanácsnok: Kérdése arra irányul, hogy az elégedettségi szintjüket hogyan 
tudnák emelni? Tolmácsolva a körzetében élők véleményét, mikor tudják azt megoldani, hogy 
egy akkora városrész, mint Toponár és annak vonzáskörzetében egy állandó rendőri jelenlét  
ott legyen? Tábornok úr lát-e arra lehetőséget, hogy a toponári városrész önálló körzeti 
megbízottal rendelkezzen, hogy az állandó rendőri jelenlét, ami a bűnmegelőzést biztosítja 
megvalósul-e? 
  
Kiss Tamás képviselő: A lejárt határidejű előterjesztéseknél fogják tárgyalni, de a 
rendőrségrő l szól, mely szerint 12,5 millió forintot szavazott meg az önkormányzat 
eszközállomány bővítésre a rendőrség számára. A támogatási szerződést március 4-én átvette 
a rendőrség, de azóta sem került aláírásra, a hivatal többszöri sürgetésére sem. Tábornok úrtól 
kérdezte, mi ennek az oka?  
  
dr. Piros Attila r.dandártábornok: A szervezeti változásokból annyit tud jelezni, hogy a 
kaposvári rendőrkapitányság közvetlen környezetét eddig négy rendőrőrs fedi le. Féléve 
próbálja elérni, hogy legyen ötödik rendőrőrs, ez nem Toponáron lesz egyébként, de az, hogy 
zárja Kaposvár városhatárát és a terelő hatást, amit többek között a kamerák adnak, ezt meg 
tudja fogni, lesz egy rendőrőrs. A folyamatos jelenlétre azt tudja mondani, hogy nincs plusz öt 
rendőre, aki Toponáron a folyamatosságot tudná biztosítani, mert ez minimum öt fő lenne. 
Viszont ennek a változásnak az lesz a hatása, hogy egy belső strukturális átalakítás és  
erőforrás gazdálkodással a toponári városrészben is a ma is létező körzeti megbízotti 
működési területen sokkal gyakrabban fog megjelenni az a fajta rendőri szolgálat, az a fajta 
körzeti megbízott, amelyet eddig négyfelé kellett osztania Kaposvár közvetlen környezetében, 
és ebből most egy ötödik rendőrőrsöt fognak felállítani a nyár folyamán. Innentől kezdve 
lényegesen növekedni fog az a fajta rendőri jelenlét. Folyamatosságot nem tud ígérni, az  
nagyon felelőtlen lenne. Gyors reagálást viszont igen, illetve sokkal nagyobb rendőri 
jelenlétet, de ez nem lesz folyamatos, arra nincs jelenleg lehetőségük. Amikor a városnak ez a 
pénzügyi lehetősége megnyílt számukra, akkor egy korábbi tervezésnél az együttműködésben 
jelentős változásokat tett. Az, hogy mennyi rendőr áll a rendelkezésére és hogyan tudja 
átcsoportosítani a megye rendőri állományát, okozza azt, hogy pénzügyileg le tudják 
rendezni. Nem kér sem a fenntartáshoz, működtetéshez, sem pedig olyan egyéb fejlesztést, 
mert úgy gondolja nem ez a megoldás útja. Nekik elég lesz az a pár nagyteljesítményű, a 
kamerák képét befogadni képes televízió készülék, amely szükséges ahhoz, hogy jól tudják 
bontani és ennek a rendszernek a technikai fejlesztése nem igényel ekkora ráfordítást. Azaz 
álláspontja, hogy nem fogadja el, nem szükséges nekik ennyi pénz, inkább forgassa vissza a 
pénzt a város kamerák telepítésére. Nem az a lényeg, hogy mennyi pénzt tud kérni az 
önkormányzattól, hanem hogy effektíve mennyivel tudja szolgáltatni. 1,8 millió forintra van 
szükségük, hogy beszerezzenek néhány eszköz rendszert, ami szükséges ahhoz, hogy ezt a 
fejlesztést be tudják fogadni. A kameraszobában már elő vannak készítve a fogadóhelyek, fel 
lehet tenni ezeket a dolgokat. A fejlesztés számára abban az irányban megy, inkább házon 
belül csinálják meg azt a rendszert, ami sokkal gyorsabbá teszi a bűncselekmények feltárását.  
A rendszer belső kriminalisztikai fejlesztését kívánja megoldani, ez egy új projekt, amerikai 
rendszereket építettek ki erre. A feldolgozás kapcsán csak erre szeretnének támogatást kapni, 
semmi másra. Jelen pillanatban a 12 millió forintot köszöni, de nem kérik, ennyire nincs  
szükségük.  
 
Szita Károly polgármester: Egy más jellegű szerződés tervezetet kell küldeni a tábornok 
úrnak, mert a 12 millió forint egy részét már beépítették a kameraszobába, amire tábornok úr 
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is utalt, hogy arról szóljon majd a megállapodás. A titkárság figyelmét felhívta, ha ilyeneket  
írnak le, hívják fel figyelmét, hogy megmondja az igaz választ. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Kováts Imre képviselő: Az újonnan megválasztott kapitány úr figyelmébe ajánlott egy 
közlekedésbiztonsági szempontból rendkívül kényes helyet. Pécsi utcában lakik, és több tíz 
éves tapasztalata az, hogy a Rákóczi pálya felöl érkező gépkocsik 60-80 km-rel közlekednek. 
Az úton egy enyhe kanyar végén van egy gyalogátkelőhely. Mindig is balesetveszélyt okozott 
ez a sebesség, amelyet talán lehet mérsékelni azzal, hogy a műszaki bizottság hozzájárult 
ahhoz, hogy a Rákóczi pálya parkolójához levezető sarokra egy 30 km-es korlátozású táblát 
helyezzenek el. Ami fokozta a balesetveszélyt az, hogy árufeltöltés miatt elég széles járda van 
az üzlet előtt és ott több kocsi is szokott állni, mely teljesen beláthatatlanná teszi egy 60-80 
km-rel közlekedő gépkocsi számára a gyalogátkelőhelyet. Emiatt is volt már ott baleset, a 
házból kiközlekedni rendkívül veszélyes, hisz nem lehet ellátni. Mivel a gépjárművek a járdán 
parkolnak, a gyalogosok az úton tudják csak kikerülni, ami szintén nagyon balesetveszélyes. 
Tapasztalata szerint a kollegái szemet hunynak a fölött, hogy milyen szabálysértés fordul elő.  
Nem egyszer kihívta már a rendőröket, amikor kamion parkolt a járdára, és azok megvédték a 
gépkocsivezetőt. Az a kérése, ajánlja a figyelmébe a kollegáinak, hogy ez rendkívül 
balesetveszélyes, volt már halálos baleset is, volt már cserbenhagyásos közlekedési baleset is. 
  
dr. Szép Tamás tanácsnok: Donneri képviselőként mindig elmondja, hogy nincs igazi 
lényegi változás a söröskorsó környezetében. Több próbálkozás volt. Volt körzeti rendőr, volt 
egy rendőrszoba is, ami nem volt eredményes, volt a régi kamera, ami hosszú ideig nem is  
működött, most új kamerák vannak. Együttműködés polgárőrséggel, közterület felügyelettel,  
járőrök is,  ami most is működik és hasznos, de nem elég. A söröskorsó közelében napközben 
lebzselő fiatalok jelenléte, hangoskodása, beszólásai irritálják az itt élőket. Fontos dolog, hogy 
házhoz menjenek, de annyira fontos, hogy a térre, az utcára is kimenjenek gyalogosan és  
minél többet. Ezt hiányolják, arra megy egy rendőrautó, tesz egy kört nem lát rendbontást és 
tovább áll. Ugyanez a helyzet a Nyár utca elején, ha a kamerák fognak működni remélhetőleg 
a rendszám alapján is el lehet járni azok ellen, akik nem tartják be a közlekedési szabályokat. 
A kerékpározás a szívügye, viszont a sétáló utcával kapcsolatban több észrevételt kapott. Ott 
valamit tenni kellene. Nem a kerékpárosok kitiltásáról lenne szó, az ellen már most tiltakozna. 
Vannak egyes felelőtlen fiatalok, akik nagy sebességgel cikáznak a gyalogosok és a 
kisgyerekes anyukák között. Mindenképpen javasolják, kérik, hogy a sétáló utcán, a Kossuth 
téren is legyen állandó rendőri jelenlét, legalább állítsák meg, ellenőrizzék a nagy sebességgel 
közlekedőket. Ha látják a rendőrt, legalább lelassítanak, nem folyamatosan büntetni kell őket. 
A kábítószer ellenes tevékenységet is fokozni kellene. Az újságokban lehet olvasni, hogy új 
drogok jelennek meg. Jó lenne, ha a fiatalok körében ezt erőteljesebben vissza lehetne 
szorítani.  
  
Pintér Rómeó tanácsnok: Gratulált az elmúlt időszak bűncselekményei felderítéséhez. 
Tábornok úrhoz lenne egy kérése. A kaposvári embereknek nagy erőfeszítésébe került, hogy 
egy ilyen komoly kamerarendszerrel tudják a rendőrség munkáját segíteni. Az volt a kérése, 
hogy hívják fel az itt élő emberek figyelmét, hogy mekkora segítséget jelent ez számukra és 
törekedjenek, hogy az itt élők biztonságérzete javuljon. Hiába végzik jól a munkájukat, ha az 
itt élő emberek nem érzik magukat biztonságban és rossz a közérzetük, akkor hiába való volt 
az egész.  
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Dér Tamás alpolgármester: Több kapitány jelöltet hallgattak meg az elmúlt években. 
Egyrészt jó egészséget és munkát kívánt, valamint köszönte a felvetést a kapcsolattartásra. 
Élni fognak a lehetőséggel. A Deseda tó környékén a város elkészítette a kerékpárutat. 
Rengetegen használják, esténként több száz kerékpáros volt kint, családok sétáltak, és 
rengeteg motoros. Életveszélyes, ami most már ott van a Desedán, remélik nem lesz tragédia. 
Felhívná a figyelmüket, hogy nyári szezon jön, a kerékpárosok kirajzottak, vége az iskolának, 
fokozott ellenőrzést kérne, ha lehet, mert így tudják megvédeni a kerékpárutat. A 
polgármesteri fórumon hangzott el egy lakossági kérés, a Domus mögötti területen rengeteg 
hajléktalan, hétvégén pedig a fiatalok hangoskodnak, zavarják az ott lakókat. Kérné kapitány 
urat, hogy péntek-szombat éjszaka fokozottan figyeljenek erre a területre.  
  
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok: Pár évvel ezelőtt kezdődött valami a Cseri 
dűlőben, amit úgy tűnik nem sikerül megállítani. Lakhatási engedély nélkül, önkényesen 
foglalják el az egykori présházakat, pihenőházakat, vagy éppen földig lerombolják. Az is  
előfordult több esetben, hogy felgyújtották az ingatlant. Kivágják a termő fákat,  
szőlőültetvények tűnnek el a domboldalról. Fenyegetik a régebb óta ott lakó polgárokat, lelki 
terror alatt tartják őket. A tettesek legtöbbször ismeretlenek, nem kaposvári lakosok, 
környékből beköltöző fiatal generációról van szó. Az utóbbi időben megsokszorozódott a 
betörések és a lopások száma. Ma már nemcsak a Cserben, hanem a Kertvárosban sem lehet  
nyugodt senki. Lelopják a terményeket, elvisznek mindent, ami mozdítható. Sok olyan polgár 
él arra, akinek nincs vagyona, kuporgatva tudja megvásárolni a fűnyírót, a biciklit, a motort. 
Sírva hívják telefonon a károsultak, hogy segítsen rajtuk. A helyszíneket megnézve brutális  
dolgokat látott. Előző kapitány úrral jó viszonyt alakítottak ki, ami érezhető is volt, 
lenyugodott egy kicsit a környék. Ez sajnos rövid időn belül megszűnt. Nagy reményeket 
fűznek kapitány úr munkásságához, bízva abban, hogy érdembeli munkát tudnak kialakítani 
vele és csapatával is. A képviselők a körzetükben élők érdekeit képviselik. Abban kérte a 
segítségét, hogy a jelenlegi helyzeten tudjanak úrrá lenni, mert a választópolgároknak ez a 
jogos igénye, melyhez hajlandóak minden segítséget, támogatást megadni. Bizalommal várják 
a segítségét abban, hogy megtalálják a közös előrejutás lehetőségét.  
  
Mihalecz András tanácsnok: Köszönte tábornok úr válaszát, de az erősítette meg, hogy újra 
szót kérjen, mindenki gondolatából az sugárzik, aki hozzászólt, hogy az emberek 
elégedetlenek, a biztonságérzetük nem kifejezetten nő. Ha meg lehet fogalmazni értékeket, 
talán a biztonságérzet az egyik legfontosabb érték, amit közösen meg kell, hogy teremtsenek 
mind maguk, mind pedig mások számára. Azok a bűncselekmények, amelyek óhatatlanul 
előjönnek minden településen, úgy érzi a fokozott rendőri jelenléttel lehetne egy kicsit 
visszaszorítani. Mert ha az igaz, ahol rendőr van, ott a bűnöző nem szívesen sertepertél, akkor 
az is igaz, hogy ezzel lehetne csökkenteni. Ennek komoly anyagi erőforrásai is vannak, hogy 
az emberi létszámot, a humánerőforrást fejlesszék, azt gondolja ebben a kapitány úrnak is 
állhatatosnak kell lennie és mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy akár a 
belvárosban, akár a peremterületeken ez a rendőri jelenlét fokozódjon. Talán azt gondolják, 
hogy laikusok beleszólnak szakemberek munkájába, de ez bocsátassék meg, mert képviselik 
az itt élőket és erre ösztönzik őket. Lehet, hogy nem a legjobb formában, szakkifejezésekkel 
és áttekintésekkel közelítik meg ezt a kérdést, de ők, akik érintettek az ügyben arra vannak 
elkötelezve, hogy képviseljék a választóikat, ezért minden alkalommal el fogják mondani. 
Nem elégedetlenkedni akarnak, szeretnének jobbítani, fogadják így a kritikáikat.  
  
Nagy Attila tanácsnok: Gratulált alezredes úr kinevezéséhez és támogatja is ebben. Élni fog 
a fogadóórák adta lehetőséggel. 
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Kováts Imre képviselő: Valószínűnek tartja, hogy Mihalecz képviselő társa félreértette. Amit 
elmondott az nem tükrözi azt, hogy ő vagy a környezetében élők elégedetlenek lennének a 
közbiztonsággal, vagy a rendőrség munkájával. Egyedi példát említett. Személye és körzete 
elégedett a rendőri tevékenységgel, gyakran találkozik velük, mint kerékpáros is. Kérte, hogy 
máskor a saját és a toponáriak nevében beszéljen. 
  
dr. Piros Attila r.dandártábornok: Elmondta, a közbiztonság egy társadalmi termék. Annak 
egyik legfontosabb szereplője a rendőrség, őket lehet megkérdezni, szavazni róluk. Ennél 
fontosabb a lakosság biztonság érzete. Aki ezt a közvetítést nézi, azt gondolja, hogy nagy 
probléma van. Amikor a lakosság biztonságérzetét próbálják, ami számára fontosabb, mint a 
statisztikai mérőszám, azt gondolja, lehet tudni, hogy a kamerák kapcsán is átadott egy 
mindenki számára jól értelmezhető, látható dolgot. Az egyedi felvetés is nagyon fontos és 
nem kritikaként veszik. 2013 első öt hónapjában Kaposváron 44 személyi sérüléssel járó 
közlekedési baleset volt, idén 30. A desedai problémáról tudnak, a rendszám alapján felhívják 
a figyelmet először levélben a rendszám után, mert nem a büntetés a célja, ezért nem engedi 
kizárólag rendőri kocsiból a trafipaxot kitenni. Nem bújnak el, mert a közbiztonság egy 
társadalmi termék, együttműködés. 2013 első öt hónapjában 699 lopást regisztráltak, ez az 
adat ebben az évben 277. Úgy gondolja ezeket az adatokat is tudni kell. A közterületen 
elkövetett bűncselekményekből 292 regisztráltak 2013-ban, most 191-et. Úgy gondolja 
biztonságosabbá vált a város, és arra törekszik, hogy ez a folyamat ne torpanjon meg, hanem 
menjen. Ezért mondta Toponárra, hogy nem akar ígérni. Amikor azt mondják, több rendőr 
legyen meg kell néznie, kit tud kiküldeni közterületre. Amit már megszokhattak, hogy sokkal 
nagyobb a körzeti jelenlét, mint két éve volt. Önmagában csak a kamera nem old meg 
problémát, be kell illeszteni a kriminalisztika világába. Azt kérte, amikor nyilvánosan 
fogalmaznak meg kéréseket, ha kell, akkor előtte mindig adnak általuk ismert, mindenki 
számára ismerhető statisztikát. Azt gondolja, az állampolgárok biztonságérzete az ilyen 
közvetlen kapcsolatok révén is alakítható. Véleménye szerint Kaposvár város biztonságos, 
biztonságosabb, mint tavaly volt, nem elégedett vele, szeretné, ha holnap és azután ne 
történjen bűncselekmény, ne történjenek szabálysértések. Ehhez folyamatosan monitorozniuk 
kell a környezetüket. Tudja, hogy a belvárosból kifelé tolódnak. Különféle vadászok által 
használt kamerákat szereztetett be és a zártkerteket többek közt ezzel figyelteti. Amikor 
reagálni tudnak és elmondják a javaslatokat, melyeket nem kritikaként vesz, erre jelez vissza, 
hogy ha együtt dolgoznak mi az, amit meg tudnak saját erőből oldani, mi az, amiben együtt 
kell működniük, ezt hogyan tudják beilleszteni. Azt gondolja, ezek a számok valamit  
mutatnak, és azt gondolja, hogy a biztonságnak ez egy fajta foka. Ezen az úton szeretne 
tovább menni, és azokat a kis módosulásokat és módosításokat, melyeket a kapitány úrtól 
elvár, és az állományt ebbe az irányba irányítják és vezetik, úgy gondolja jó úton fognak járni.  
Van az igazságszolgáltatásnak már olyan grémiuma, mely érzi, hogy lényegesen nagyobb 
biztonságot tudnak szolgáltatni, de nem jelenti azt, hogy ne várnák minden nap a segítő,  
támogató kritikáikat, javaslataikat. Kérte a képviselők támogatását. 
  
dr. Heffer Attila r.alezredes: A Desedával kapcsolatban elmondta, szeretne leülni akár 
alpolgármester úrral,  akár képviselő úrral,  hogy erről beszéljenek. Lennének konkrét  
javaslatai, hiszen naponta használja a kerékpárutat szinte. Vannak észrevételei és teljesen 
egyetért a balesetveszélyességével, és azzal, hogy kiknek szánta a város ezt az utat és kik 
használják. Szeretné, ha konkrét dolgokról nem most beszélnének. Tisztelettel köszönte a 
jelzéseket. Mindegyiket megnézi külön-külön és a munkájukba be fogja építeni és reméli,  
sikerrel tud reagálni a felvetésekre. 
  
Szita Károly polgármester: Megköszönte a kérdéseket, hozzászólásokat és a 
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megfogalmazott véleményeket. Köszönte tábornok úrnak a bevezető szavait és a kérdésekre, 
véleményekre adott válaszait is. Elindult valami jó értelemben, nem kíván ezzel foglalkozni 
túlzottan, de tendenciákat lát a grafikonokon. Megköszönte tábornok úrnak a munkáját. Nem 
lehet a munkát úgy végezni, hogy ember-ember között ne alakuljon ki bizalom. Tábornok úr 
irányításával elindult egy olyan folyamat Kaposváron és nem csak szurkolni akar, hanem 
segítséget is nyújtani. Örül, hogy a Desedáról beszélgetnek a kollégáival, de nincs mirő l 
beszélgetni. Motorral rámenni tilos. A kerékpárosok esetében, ami a belvárosban történik, 
nem a rendőrségnek van elsősorban teendője. A Közgyűlésnek van teendője, nekik kell 
eldönteni, hogy mit engednek és  mit nem. Azt követően be kell tartatni, abban már kérhetik a 
rendőrség segítségét. Kérte, hogy legyenek határozottak és legyenek kemények, és  vállalják a 
konfliktusokat. Ha a kaposvári rendőrkapitány megköveteli azt, amit a tábornok megkövetel 
Öntől, mint kapitánytól, az állománytól, ha kell, akkor vállaljon nagyon erős konfliktusokat, 
higgye el Önök mögött fogunk lenni az igazság érdekében. Jó munkát kívánt kapitány úrnak! 
Bízik benne, hogy a képviselő-testület jelentős részének a támogatását is bírja. Tábornok 
úrnak pedig megköszönte és kívánta, hogy a következő esztendő év elején levő rendőrségi 
beszámoló erősítse meg azt, amit az első negyedévről mondott. Kérte, aki egyetért dr. Piros 
Attila tábornok úr kérésével és megbízott kapitányurat javasolja kapitánnyá kinevezni, az  
igennel szavazzon. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3487   Száma: 15.06.11/1/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 09:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
83/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja dr. Heffer Attila r. alezredes kapitányi 
kinevezését a Kaposvári Rendőrkapitányságra. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  azonnal (közlés) 
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-----2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének  
módosításáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester: Elmondta, a bizottságok támogatják az előterjesztést. Két kérés 
érkezett a bizottsági szakban. Az egyik a Városgondnokság vizsgálja meg a Petőfi u. – 48-as 
u. – Kereszt u. határolt területen a padok kihelyezésének lehetőségét. A másik szerint az a 
javaslat, hogy mérjék fel és indítsák útjára újból a liftfelújítási alapot. Tavaly sem használták 
fel a pénzt, ugyanazzal az összeggel javasolja, 3.000 ezer forinttal. Pályáztassák meg és  
meglátják mennyi igénylés lesz rá. Ez a két kiegészítés hangzott el bizottsági szakban, a 
bizottságok támogatták az előterjesztés elfogadását, kiegészítő mellékletekre is felhívta a 
figyelmet. Nincs több szóbeli kiegészítése. 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: Olvasható az előterjesztésben, hogy az elmúlt időszakban szüksége 
volt a Csiky Gergely Színháznak 12,6 millió forintos többlettámogatásra. Kérdése, miért volt 
erre szüksége a színháznak? Másik előterjesztésben lehet olvasni, hogy a Csiky Gergely 
Színház Nonprofit Kft. tőkéjét rendezzük 1,4 millió forinttal. Mindezek arra utalnak, mintha a 
színháznak lennének gazdálkodási, gazdasági nehézségei. Kérdése az, hogy milyen szintűek 
ezek a gazdasági nehézségek a színháznál? Korábbi költségvetési módosításhoz 
kapcsolódóan, 1,9 millió forintban fogadta el a városvezetése megkérdezi a kaposvári 
közvéleményt a Rákóczi Labdarúgó Klubbot illetően. Van-e már eredménye ennek a 
közvélemény kutatásnak? Hozzá lehet-e férni ehhez a tanulmányhoz? Úgy gondolja 
mindannyian kíváncsiak arra, hogy ez az 1,9 millió forintos közvélemény kutatás milyen 
eredményeket hozott, illetve milyen következtetéseket lehet levonni ebből a közvélemény 
kutatásból a Rákcózi Labdarúgó Klubbot illetően? Következő kérdése nem érinti a 
költségvetést, de érinthette volna. Miért nem pályázott Kaposvár börtönépítésre? Legalább 
250 új munkahelyet jelentett volna Kaposvár számára. Foglalkoztatás bővítése stratégiai célja 
a városnak, ha ez így van, akkor úgy véli, hogy ebben a kérdésben, ha nem is kérdezi meg a 
város vezetése a kaposvári közvéleményt hasonlóan más kérdésekhez, ugyanakkor jó lett 
volna, ha a Közgyűlés legalább tárgyal és beszél róla. A város számára nem jelentett volna 
anyagi áldozatvállalást azon túl, hogy egy telket kellett volna biztosítani a börtönépítésre. Más 
esetekben, mikor néhányszáz munkahely megmentésről van szó, akkor a város  anyagilag is  
komoly áldozatokat vállal.  Ilyen például a KOMÉTA amikor 2 milliárd forint értékben 
vállaltak áldozatot. A börtönépítése nem jelentett volna ilyen anyagi áldozatvállalást a város  
részéről. Miért nem pályázott Kaposvár, legalább 250 munkahelyet jelentő börtönépítésére? A 
Petőfi Könyvtár jól láthatóan be van zárva felújítás miatt. Többen kérdezték, mikor lesz 
várhatóan nyitva? A költségvetés kiegészítése arról szól, hogy megszüntetik a Rákóczi 
Labdarúgó Kft-vel a stadion bérletére és üzemeltetésére vonatkozó szerződésüket? Miért van 
erre szükség, hogy megszüntessék a határozatlan idejű szerződést? 
  
Miháldinecz Gábor képviselő: A módosítóban található 10 millió forint, mely a 
polgármesteri megbízottak számára van elkülönítve. Kérdése volt, kik lehetnek ezek a 
megbízottak? Hányan vannak, milyen feladatkörrel rendelkeznek? Miért van szükség ekkora 
összegre és miért nem részletei az előterjesztés? Másik kérdése egy új kaposvári könyv 
megírására vonatkozik, melyre 5 millió forintot terveztek. Vannak-e már valamilyen tervek, 
hogy milyen szerkezetű legyen a könyv, kicsit bulvárosabb? A Rákóczi kapcsán a 
közvélemény kutatás helyett nem lenne egyszerűbb és olcsóbb, meg közvetlenebb, ha 
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lakossági fórumokat tartana, hogy mi a véleménye az embereknek?  
  
Szita Károly polgármester: 478 millió forint támogatást kap a színház, plusz a saját bevétel,  
600 millió forint körül van a költségvetése. Ki kell, hogy jöjjön belőle. Jelen pillanatban 28 
millió forint a hiány, magának a színháznak. Némelyik produkció drágább volt, mint  
amennyit előre terveztek. Nincs mese, ki kell jönnie a költségvetési hiánynak. Most kértek 10 
millió forint rendkívüli támogatást, ezt tartalmazza az előterjesztés. A színházzal két esetben 
hajlandó foglalkozni a költségvetéskor és zárszámadásról, a többi az ő dolguk. Ahhoz 
ragaszkodik, hogy a költségvetési keret, ami meg lett számukra szavazva ki kell,  hogy 
jöjjenek. Természetesen megtekinthető a közvélemény kutatás, nyugodtan nézze meg. Akkor 
készült, amikor feljelentették a klubbot, hogy fel akarják számolni és akkor mérték fel, hogy a 
kaposváriak hogy viszonyulnak, hogy milyen formában segítsenek. A kaposváriak többsége 
azt mondta, menjenek előre. Keressék fő jegyző urat, nyugodtan nézzék meg a közvélemény 
kutatást, a város sportját is érinti nem csupán a futballt. Tart lakossági fórumokat, higgye el és  
fogadja el, hogy megtalálja azt a módját, hogy a lakosság vélemény kérésének melyik mindig 
a leghatékonyabb, legcélszerűbb és leggyorsabb. Az utcán való beszélgetés rendkívül 
tanulságos, sokat lehet belőle tanulni. Miért nem pályáztunk, miért nem vetette fel képviselő 
úr? Bármelyik képviselőnek van lehetősége előterjesztést tenni a Közgyűlésre. Nemet 
mondott volna rá. Azért érvelt volna, hogy ne tegyék meg csak egy feltétellel, ha a Zeneiskola 
mellő l a Kossuth Lajos utcából kiviszik a régit. Ezt mondta volna válaszul, ezt mondta fölfele 
is. Kérdezte megteszik-e, azt mondták nem, mert szükség van mindkét börtönre. Akkor 
építsék meg máshol. Ettől még tehetett volna rá javaslatot képviselő úr. A Kossuth utcai 
börtönt nagyon szeretné kivinni a városból, a legrosszabb helyen van, ami létezik. Egyrészt, 
mert ott van a Zeneiskola, bent van a belvárosban, nem a legjobb látványt nyújtják a 
bekiabáló látogatók. A Petőfi Könyvtárba már pakolnak vissza, a napokban elkészül. A 
Rákóczi Stadiont a sportegyesületekre vonatkozó előterjesztésnél szeretné elmondani, miért  
nincs benne a Rákóczi. A szándéka az, hogy a Bene Akadémia bérelje a stadiont, ők kapják 
meg, azért is hogy akadémia maradjon, mert létesítményi gondjai vannak. Reméli sikerül egy 
olyan konstrukciót kialakítani, ahol a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia lesz a Rákóczi 
Stadion bérlője. Pintér Rómeó az egyik kollegája, aki segít neki, mint polgármesteri 
megbízottként város imázs kiépítése a legfontosabb feladata. Olsovszky Árpád a másik 
kollegája a Kaposvár Egyetem HÖK elnöke segíti a munkában, elsősorban az egyetem 
fiatalsága körében. Az ifjúságpolitika Kaposvár feladata és Pukner László a harmadig 
polgármesteri megbízott, akinek az a feladata, hogy az, ami eddig nem működött együtt és 
meg lett az eredménye, hogy az élklub, illetve az akadémia között egy új struktúra alakuljon 
ki, amely az együttgondolkodását és együttműködését jelenti és nem a külön utat az akadémia 
részéről. Egységes irányítás alá kell, hogy kerüljenek, erre kapta év végéig a megbízását, hogy 
ezt dolgozza ki. Ez a három fő van, közel sem meríti ki a 10 millió forintot. Semmiképp nem 
kíván bulvárkönyvet városismereti könyvként csináltatni. Ez a város történetéről fog szólni és  
bemutatná azokat a szépségeiket, amelyeket szeretnének. Ez más műfaj, sokkal értékesebb, 
mint a bulvár. Elfogytak a kiadványok, legutóbbi könyvük a Kaposvár 300 volt, amit 
készítettek. Muszáj erre költeniük, jelent meg jó pár évvel ezelőtt és annak az átdolgozása ez a 
könyv, amely kevés szöveggel és nagyon szép kaposvári képeket tartalmaz.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Válaszként elmondott börtönépítéssel kapcsolatos kérdésére, van 
némi ellentmondás. Ha az a szándéka, hogy a belvárosból a börtön épületét el kell költöztetni, 
akkor itt lett volna a remek alkalom kezdeményezni az építést, hogy ez megtörténjen. Miért 
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nem kezdeményezett? A Közgyűlés nem tudott róla, válaszban is elmondhatta volna. Itt volt 
az alkalom a börtönépítése kapcsán, hogy ez megvalósuljon, de nem is az a legfontosabb, 
hanem a 250 új munkahely. Amely minimálisan 250-et jelent az új börtönnel kapcsolatban, ez  
viszonylag komoly jövedelmeket jelenthetett volna, amit Kaposváron költöttek volna el a 
családtagjaikkal együtt. Fel sem vetette senki, még polgármester úr sem. Nem érti miért nem 
tett lépéseket az ügyben, hogy legalább 250 új munkahely jöjjön létre Kaposváron. A 
színházzal kapcsolatban nem tudja, hogy a következő előterjesztés kapcsán jelzést szeretne 
kérni igazgató úr itt lesz-e, lehet-e tőle kérdezni? Annál az előterjesztésnél teszi fel a 
színházzal kapcsolatos többi kérdését, észrevételét. Lehet csak 28 millió forint a színház 
vesztesége, de ettől függetlenül úgy tűnik, hogy színháznál vannak problémák és gondok. 
Lehet azt mondani, hogy a színház igazgatója azért van, hogy oldja meg, de a kérdés az, hogy 
miért kerül a színház olyan helyzetbe, hogy elszámítja magát bemutatókkal, a darabokkal és  
az ahhoz kapcsolódó költségekkel. Akkor nem lesz más megoldás, mint az, hogy a 
költségvetés módosításakor – ez azt jelenti, hogy nem csak akkor szembesülnek a színház 
helyzetével, problémáival, amikor döntenek a költségvetésben a támogatásáról – hanem itt 
van a költségvetési módosítás, ami tartalmazza a 12,6 millió forintos többlettámogatási 
igényt, illetve egyéb költségeket is. A színház, természetesen nagyon helyesen nemzetközi 
fesztiválon is részt akar venni és erre is szüksége van támogatásra. Vélhetően támogatni is  
fogja a Közgyűlés. 
  
Kiss Tamás képviselő: Kulturális Bizottság ülésén elhangzott, hogy nemcsak a 28 millió 
forinttal lesz probléma, hanem a könyvvizsgáló asszony szerint probléma lesz a 1,5 millió 
forint visszafizetésével is a tőkeemelés kapcsán. Nem volt benne biztos, hogy vissza tudja 
fizetni a színház ezt az összeget úgy, hogy a színház költségvetése 800 millió forint körül van. 
Ezek után valóban jogos az a kérdés, hogy meddig fogja tudni az önkormányzat dotálni a 
színházat. 
  
Miháldinecz Gábor képviselő: Megköszönte a válaszokat és a tanácsát is megfogadja. 
Elmondta, a pártjuk folyamatosan kint van az utcán és ő is szinte minden vasárnap a vásárban 
van, ahol az emberekkel folyamatosan beszél. 
  
Szita Károly polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. Örül, hogy a legfontosabb 
gondokat elmondták, ami a 2015. évi költségvetés stabilitását, sok beruházásuk végzését, 
elindítását, annak a munkának az előkészítését, ami a város életében az elkövetkező években 
meghatározott lesz, erről elmondták véleményüket. Jóleső érzéssel hallgatta mindezt, 
nyugodt, hogy stabil a város költségvetése. Örül, hogy elégedettek a tekintetben, hogy 
jelentős pénzösszegek vannak lekötve, mind jó hírként hangzottak el a költségvetés tárgyalása 
kapcsán. Köszönetét fejezte ki, hogy érzik a képviselők is, hogy a város napról napra erősebb. 
Ez nagyon fontos visszaigazolva látni a hozzászólásokból, és a költségvetési számokból, 
amiket elolvashattak. Reméli az év végén is hasonló lehetőségekről fog tudni beszámolni és  
az év második felében pedig arról is, hogy az elkövetkező esztendőkben milyen jelentős 
beruházásokat fognak végezni Kaposváron. Mennyire kiegyensúlyozottak, mennyire erős  
stabilitással rendelkező költségvetéssel. Rátértek egy olyan útra, hogy most már nem az a 
fontos néhány ember érzetében, hogy az a jó, ha minél rosszabb, hanem tud őszintén örülni és  
tud szurkolni, és akkor érzi jól magát, ha jól megy magának a városnak. Óvva int mindenkit a 
tekintetben, hogy beleszóljon abba, hogy ki a színész Kaposváron, hogy ki játssza a 
főszerepet, hogy megmondja milyen darabok legyenek, hogy megmondja a rendelkezésre álló 
költségvetésből hány nagyszínpadi és hány stúdió előadást csináljon. Ez nem volt jellemző a 
városra Babarczy idejében sem, nem volt jellemző Znamenák idejében sem, nem volt  
jellemző Schwajda idejében sem, és nem engedi, hogy jellemző legyen Rátóti idejében sem. 
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Mert ez nem a testület dolga, hogy alkalmaz nyugdíjasokat vagy nem, elbocsát színészt vagy 
nem, hogy kit vesz fel és mit visz színpadra. Ez az igazgató dolga, ezért ő a felelős, és azért, 
hogy a Közgyűlés által megfogadott költségvetésből kijöjjön. Véleménye szerint tanácsnok úr 
rossz ok okozati összefüggés az, hogy a börtönnek a bíróság mögött kell lenni. Ön azzal érvelt  
jó, hogy ott van a bíróság mögött, szerinte rossz, hogy ott van a zeneiskola mellett. Nem akar 
sem börtönt, sem menekülttábort Kaposváron, se régit, se újat.  
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3488   Száma: 15.06.11/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 09:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82.36 77.77 
Nem 2 11.76 11.11 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 17/2015.(VI.22.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 
Szita Károly polgármester: Kérte a képviselőket szavazzanak a határozati javaslatról azzal a 
kiegészítéssel, hogy liftfelújítási program indul, illetve adtak feladatot a Városgondnokságnak 
padok megvizsgálására. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3489   Száma: 15.06.11/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 09:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
84/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta: 

 
1. A Közgyűlés a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § 

(4) bekezdésében a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 1 

fő gazdasági álláshelyének áthelyezéséről szóló 40/2015.(III.26.) önkormányzati 
határozat 4. pontját hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   azonnal 
 

3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi 
Gondnokság és  a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum között létrejött 
Munkamegosztási Megállapodás módosítását az 1. számú függelék szerint jóváhagyja.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
   Kacsar József gondnokságvezető 
   dr. Ábrahám Levente igazgató  
Határidő:   azonnal 
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4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Cápák Úszó- és Búvárúszó Egyesület 
részére jóváhagyott 360 e Ft támogatás felhasználási határidejét 2015. június 30-ra 
módosítja.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2015. június 30. 
 

5. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére a 
„Köszönet az időseknek” program 2014. évi megszervezésére biztosított támogatás  
527.157 Ft maradványának a 2015. évi program megvalósításához való felhasználását 
engedélyezi és a támogatás elszámolási határidejét 2015. december 31-re módosítja.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2015. december 31. 
 

6. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló 55.500 e Ft kölcsön tartozását 2015-
2020. években évi egyenlő 9.250 e Ft-os részletekben fizesse meg. A részletek 
megfizetésének határideje minden év június 30-a. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2015. június 30. (a részletfizetési megállapodás megkötése) 
 

7. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.  
részére a sportszervezet nemzeti bajnokságban való részvételéhez nyújtott 
önkormányzati támogatáson felül 2015-2020. években szponzorációs szerződés 
keretében évi 11.747.500 Ft forrást biztosít.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2015. június 30. (a keret megállapodás megkötése) 

 
8. A Közgyűlés a sportszervezetek által az önkormányzati intézményekbe fizetendő 

bérleti díj nettó összegének terhére támogatás nyújt az érintett egyesületek részére az 
alábbiak szerinti összegben, illetve források terhére. A támogatások kifizetésére a 
bérleti díjak befizetését követően kerülhet sor. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 
Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére a 2014/2015. őszi időszakban megelő legezett 
TAO önerő támogatás fel nem használt 640.320 Ft összegű része a tavaszi időszakra 
jóváhagyott támogatásból kerüljön levonásra. 

 

Támogatott sportszervezet Támogatási összeg (e Ft) 
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 857 
Kaposvári Kosárlabdázók Köre 1 356 
Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 535 

Összesen 2 748 
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Bérbeadó  Bevételi többlet elvonás (e Ft) 

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 53 
Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság 2 695 

Összesen 2 748 

 
Felelős:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Molnár György igazgató 

      Szerb György sportreferens 
 

Határidő:              2015. június 30.  
 

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvár, Fő u. 7. 
sz. alatt lévő 104 m2 alapterületű bérleményben a Somogy Megyei Temetkezési 
Szolgáltató Kft. bérlő által elvégzett burkolatcsere számlákkal igazolt nettó 528.302,- 
Ft költségének 75 %-a, azaz nettó 396.227,- Ft 2015. július 1. napjától a bérleti díjban 
elszámolásra kerüljön oly módon, hogy az a havi bérleti díj 50 %-áig terjedhet.  
Amennyiben a bérlő bérleti jogviszonya a jóváhagyott költségek teljes elszámolása 
előtt megszűnik, úgy a még el nem számolt költségek megtérítésére nem tarthat igényt. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2015. június 15. (határozat közlése) 

 
10.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Zrínyi u. 

16. sz. alatt lévő 40,7 m2 alapterületű volt fiókkönyvtárat a 2015. június 16-tól 2015. 
december 31-ig iratanyagok tárolása céljára a Takáts Gyula Megyei és Városi 
Könyvtár használatába adja. A helyiség használata során felmerülő  rezsi költségek a 
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárat terhelik. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. június 16. 
 

11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata kezdeményezi a Kaposvár, Nagyváthy János utcában lévő  
kaposvári 19148 hrsz-ú, 120 m2 nagyságú, valamint a kaposvári 19146/2 hrsz-ú, 70 
m2 nagyságú, magántulajdonú ingatlanok térítésmentes átvételét azzal, hogy az  
Önkormányzat vállalja a tulajdonjog megszerzésével és annak ingatlan-nyilvántartási 
átvezetésével járó költségeket. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 
térítésmentes átadásról szóló megállapodások aláírására. 

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

 
12.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul Kaposvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező,  
99/A/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kossuth tér 5. szám alatti „üzlethelyiség”, 
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407/A/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti „üzlethelyiség”, 
582/1/A/2; 582/1/A/3; 582/1/A/4 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Szántó u. 5. 
(utcafronti) szám alatti „iroda”, 
582/4 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Szántó u. 5. (udvari épületszárny) szám alatti 
„irodaház”, 
232/1/A/7 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. 1. em. szám alatti „egyéb 
helyiség”, 
867/7/A/5 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Zárda u. 12. szám alatti „egyéb helyiség”, 
4330/15/A/14 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Nemzetőrsor 9. fsz. 1. szám alatti,  
„iroda” megnevezésű kaposvári ingatlanokat az OTP Bank Nyrt. a Kapos Holding Zrt. 
részére 2015. évben engedélyezésre kerülő folyószámla hitelkeret és járulékai 
biztosítékául 500.000.000,-Ft erejéig a folyószámla hitelszerződés fennállásának 
időtartamáig keretbiztosítéki jelzáloggal terhelje. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a folyószámla hitelkeret szerződéshez kapcsolódó 
jelzálogszerződést a jelenleg hatályos szerződés szerinti feltételekkel aláírja. 

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

 
13. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az  

előterjesztés 2. számú függelékét képező, a kaposvári 9341 hrsz-ú, természetben 
Kaposvár, Cseri u. 14. szám alatti ingatlanon a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc 
Labdarúgó Akadémia beruházásban elkészült öltöző-szaniter konténer együttes 
önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodást és annak aláírására a 
Polgármestert felhatalmazza. 

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

 
14. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei 

Jogú Város Önkormányzata az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét  
támogatja és 1.000.000,-Ft összeggel hozzájárul az LP 15 típusú újraélesztő készülék 
beszerzéséhez Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének 
általános működési tartaléka terhére. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. június 30. (támogatási szerződés elkészítésére) 

 
15. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei 

Jogú Város Önkormányzata a kaposvári Szent Margit Katolikus Óvoda elhelyezésére 
1991-ben létrejött együttműködési megállapodást megújítja, és biztosítja a Szent 
Margit Katolikus Óvoda részére a Kaposvár, Búzavirág u. 10. szám alatti ingatlanban 
a korábban is használt két csoportszoba és kiszolgáló helyiségek mellett az újonnan 
igényelt két csoportszoba és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek térítésmentes 
használatát határozatlan időre, de legfeljebb a közfeladat ellátásának időtartamára, 
illetve addig, amíg a helyiségcsoportok bölcsődei feladatok ellátásához nem válnak 
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szükségessé. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési 
megállapodás tartamának egyeztetésére és a szerződés aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

    Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
Határidő:  2015. augusztus 31. 

 
 

16. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd utca 14/b. sz. alatti 43 
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. 
június 15. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 68.664,- Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért Tóth Tibor (7400 Kaposvár, Csalogány utca 91.) részére zöldség-
gyümölcs és  élelmiszer kiskereskedés  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. július 15. 

 
 

17. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a helyi 
közösségi közlekedés 2015. évi támogatására pályázat benyújtására, s a pályázathoz 
kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik: 
 
a.) A Közgyűlés a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2015. január 1-jétől 2015. 

december 31-ig folyamatosan fenntartja. 

b.) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évben a Kaposvári 
Tömegközlekedési Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos 
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez 
nettó 149.100 ezer Ft azaz egyszáznegyvenkilenc-millió egyszázezer forint saját 
forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá. 
 

c.) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. törvény 24 § (6) bekezdése alapján közvetlen odaítéléssel 
kötötte meg a közszolgáltatási szerződést a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-vel. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:            2015. június 12. (Magyar Államkincstárhoz való benyújtás) 
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18. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére a 
2014/2015-ös bajnoki szezon többletköltségeire 6 millió Ft támogatást biztosít a 
költségvetési rendelet céltartalékában a Kft eredményességi támogatására elkülönített 
keret terhére, a következő bajnoki szezon részvételi feltételei biztosítása érdekében.  
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:            2015. június 30. 

 
19. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei 

Jogú Város Önkormányzata és a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. között 2012. 
július 13. napján a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Stadion üzemeltetésére létrejött  
bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó, jelen 
előterjesztés mellékletét képező megállapodást és a Stadion bérletére és üzemeltetésére 
kiírásra kerülő, az előterjesztés mellékletét képező új pályázati felhívást jóváhagyja. A 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázati eljárás lefolytatására, elbírálására 
és a nyertes pályázóval a pályázati kiírásnak megfelelően a bérleti szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. június 30. 
 

20. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a költségvetésben az  
általános tartalékkeret terhére 3.000 eFt-ot különít el liftfelújítási támogatási keret  
céljára. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. június 30. 
 

21. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Kaposvár Megyei Jogú Város  
Városgondnokságát, hogy vizsgálja meg és tegyen javaslatot a Petőfi u. – 48-as  
Ifjúság u. – Kereszt u. által határolt területen található játszótéren az igényeknek 
megfelelő mennyiségű ülőalkalmatosság (pad) elhelyezésére. 
 

Felelős:  Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:  2015. augusztus 31. 

 
 
-----3. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről, 

a 2015/2016 évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte dr. Borbély Csaba, Orosz Ferenc, dr. Dobos Pál, 
Monok Tibor ügyvezető urakat és megköszönte, hogy elfogadták a meghívást. Szóbeli 
kiegészítésként elmondta, a Rákóczi előterjesztése, mint kiemelt sportegyesület, azért nincs, 
mert nem kaptak semmit, hogy mit akarnak. Azzal a kéréssel fordult hozzájuk, hogy 
határozzák el, hogy mit akarnak, milyen koncepció mellett akarnak dolgozni és ígéretet tett 
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arra, hogy rendkívüli Közgyűlést fog összehívni, ha látják az elképzeléseiket. Írják le, mert  
nem lehet úgy beadni valami kérelmet, hogy nem látja az ember azt, hogy mi a stratégiájuk. 
Föl akarnak, vissza akarnak kerülni,  középmezőnyt akarnak erősíteni, így nem lehet neki 
állni. Találják ki és a Bene Akadémiával együtt közösen hozzák meg azt a szükséges  
stratégiai döntést, amit a figyelmükbe ajánlanak, és arra fogalmazzák meg a támogatási 
igényt. Ezért nincs bent a Rákóczi, ezért fognak még júniusban találkozni. Szeretne elé menni 
e tekintetben. Tavalyi esztendőben a kiemelt sportegyesületek Kaposvár városa 233.172.000.- 
Ft-tal támogatta. Minden egyesületről mondana egy pár gondolatot, de visszatérne a 
Rákóczihoz és egy üzenet is nekik, illetve a sportegyesületeknek is. Teljesen új alapokra kell 
helyezni a város sportfinanszírozási rendszerét, mert tarthatatlan, ami van, mert már nem 
bírják. Gyakorlatilag ma a kaposvári sport fenntartója az önkormányzat. Hálás köszönet 
mindazoknak, akik ebbe besegítenek. A Rákóczi annyi támogatásra számíthat a várostól, 
amennyit összeszed máshonnét. Az általa összeszedett támogatásokat, amit a kaposvári 
futballba be akarnak fektetni emberek és támogatók meg fogja duplázni a város, de ez az 
indulás. Ezzel a javaslattal fog majd a képviselők elé állni, egy kicsit elé ment, hogy menjen 
el a híre. Orosz Ferenc, le a kalappal. Belegondolnak abba, hogy a női csapatsportokat 
tekintve egy olyan profiligában szereplő amatőr klubjuk van, amely lehetőséget biztosít a 
kaposvári lányoknak arra, hogy röplabdázni tudjanak. Évről évre hozza azt a stabilitást és 
sikert, amire méltán büszkék lehetnek. Egy rendkívül fegyelmezett, rendkívül nyomott 
költségvetéssel, azok a röplabdás lányok. Sok szeretettel gratulált és köszönte az idei 
eredményt és szereplést. Túlzás azt mondani, hogy biztosak voltak abban, hogy vissza fogják 
hódítani a férfi röplabda vezető csapatát, de azért sokan bíztak benne. A stabilitás mintaképe 
az a férfi röplabda, melyet megköszönt elnök úrnak, mert amikor nem csupán a bajnoki 
döntőre, vagy kupadöntőre tudnak 500-700 embert bevinni a sportcsarnokba, hanem már az  
évközi meccseken is többen vannak már, mint tavaly voltak az mindenképp siker. 
Fegyelmezett, stabil költségvetéssel rendelkeznek. Külön örömét fejezte ki, hogy régi álmuk 
valósult meg azzal, hogy utolérték Buzekékat, jövőre talán be is tudnak előzni. Gratulált az  
elért sikerhez, és az elért eredményekhez. Vízilabda egy új sportág Kaposváron, a másik 
kettőhöz viszonyítva. Elnök úr az, hogy abba a nyomott sátorba be tudnak vinni 300 nézőt, 
azért le a kalappal. Az, hogy ilyen infrastruktúrával is ennyi nézőt be tudnak vinni az OB I-es  
röplabda mérkőzésekre az a klub és a játékosok sikere. Az OB I-es vízilabda klubbal talán át  
fogják tudni törni azt a lélektani határt, amit a bírók is észrevesznek majd, hogy feljebb 
tudjanak lépni. Gratulált az elért eredményhez elnök úrnak. Előtte van egy 47 millió forintos 
kérelem plusztámogatásra. Erről külön kell majd beszélniük, nincs itt a Közgyűlés előtt. 
Ebben van a sátor, különböző beruházás, a működtetés magánál az egyesületnél, és a napozó 
teraszok lefedése. Kosárlabdával kicsit elfogult, mert játszani nem tud, de nagyon szereti. 
Lesz honosított játékosa is Kaposvárnak a mostani csapatban. Úgy tűnik számára, hogy az a 
stabil mag, amelyik azt a lehetőséget hordozta, hogy majdnem felfelé játszották a playoffot, 
az meg fog maradni. Szép siker volt azzal a költségvetéssel, de nekik is itt van a kérelmük. 
Tárgyalni nem akar senkivel és nem is hozza a Közgyűlés elé, ha olyan kérelmet kap, hogy 
nem érték el azt az eredményt, hogy eredményességi támogatást, amit kitűztek azt adják oda. 
Ilyen nincs. Az eredményességi támogatás akkor jár, ha elérték azt az eredményt. Nem lehet 
átfordítani automatikusan, mert bent van a költségvetésben működési támogatásra, nem így 
működik, azt meg kell szolgálni. Azt, amit kitűztek, nagy sikert ért el a vízilabda és a 
kosárlabda is, de nem szolgálta meg, nem érte el. Itt van egy kérelme, hogy pénzt kér és a 
kiegészítésben 6 millió forintot jóváhagytak. Elmondta, mindent megtesznek a klubok 
stabilitásáért, de nem fogja tudni még egyszer megcsinálni, hogy valamelyik klubnak a 
költségvetését 98 %-ban ő szerezze meg, mert nem megy. Amikor stabilitásról beszélnek a 
sport esetében is, az elnökök, az igazgatóknak felelőssége az, hogy az általuk kialakított 
költségvetésre a pénzügyi forrásokat összeszedjék. Az pedig már a felelőtlensége, hogy vége 
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van a bajnokságnak és valami hiányzik, vagy közben jönnek az önkormányzathoz pénzt kérni. 
Nem működik így, Kaposvár egy sportszerető város, nagyon büszkék a csapatokra, de van 
egy korlát. Jelen pillanatban ezen a korláton belül egyetlen egy főszereplő van, aki a pénzt 
adja, a város önkormányzata. Nem lehet végtelenségig csinálni. Jó indulat mellett egyébként a 
reális és korrekt támogatásaikra továbbra is lehet számolni. Valamennyi kaposvári nevében 
gratulált mind a négyőjüknek. Rajtuk keresztül a csapatnak, a vezetésnek és köszönet annak a 
sajnos nem nagy számú támogatónak is, akik a csapataik mellett vannak, és segítik ezen szép 
eredményeknek az elérését. 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Tisztában van vele, hogy a Rákóczival kapcsolatban nem hoznak 
határozatot. Polgármester úr említette, hogy a Rákóczi Labdarúgó Klub olyan szintű 
támogatásra tarthat igényt, majd a Közgyűlés részéről, amely szintű támogatást összeszed 
saját maga. Közben vannak érvényben lévő határozataik és később a lejárt határidejű  
határozatoknál fogják tárgyalni azt, ami arról szól, hogy legyen megállapodás arról,  hogy a 
Rákóczi Labdarúgó Kft. támogatását évente 15 millió forinttal megnövelik 2015-19 között. Ez 
még érvényben van, annak érdekében, hogy a 75 millió forintos kölcsöntartozását ki tudja 
egyenlíteni a klub. A lejárt határidejű határozatok között az szerepel, hogy a Kft. vezetője 
még nem tudott nyilatkozni a többlettámogatás jogcíméről. Kérdése volt, ezzel kapcsolatban 
érkezett-e válasz, vagy ezt is később fogják tudni tárgyalni,  mert azóta sem érkezett válasz. A 
15 millió forint akkor is érvényben lesz többlettámogatásként, hogyha megadják azt a 
támogatást, amit a klub magának megszerzett? A Rákóczival kapcsolatban volt egy kérdése a 
költségvetési rendelet módosításánál 1,9 millió forintos közvélemény kutatással kapcsolatban. 
Kérte, ha jobban kifejtené válaszát, hogy ennek a közvélemény kutatásnak tényleg markánsan 
mi a véleménye, mi az, amit közvetít a döntéshozók felé a közvélemény kutatás a Rákóczi 
Klubbal kapcsolatban. Akkor talán jobban megértenék a nyilvánossággal, a közvéleménnyel 
együtt. Fontos kérdésnek tartja, hogyan vélekedik a lakosság, ha már 1,9 millió forintot 
költöttek rá. 
  
Szita Károly polgármester: Rákóczi ne legyen téma, önálló előterjesztés lesz. 
Nyilvánvalóan válaszol, inkább dicsérje meg az itt ülő urakat, azt javasolná. A helyzet az, és a 
jelenlevők esetében a röplabda kivételével mindenkire vonatkozik. Tisztelt urak, a város 
jogilag sem tud több támogatást adni, túllépték a de minimis keretet, mindenki. Ez azt jelenti,  
hogy úgy adhat a város támogatást az egyesületeknek, hogy a három éves de minimis  
korlátból nem esik el. Szponzori szerződéseket tudnak kötni, melyek ÁFA kötelesek és plusz 
pénzbe kerülnek. Ez is felhívja arra a figyelmet, amit mondott. Ha ötöt szednek össze, húszat 
fognak adni, mert tizenötöt pedig visszavárnak. Kérte, olvassa el a közvélemény kutatást és 
látni fogja, hogy szeretik a futballt a kaposváriak. 
  

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: Mivel az előbb csak a kérdéseknél tartottak nem mondta. Nem 
azért, mert felhívta rá a figyelmét, de szeretne a Klub vezetőinek, játékosainak gratulálni az  
elért eredményekhez. Véleménye szerint a sport olyan terület, ahol erőn felül vállal szerepet 
Kaposvár városa, az önkormányzat. Tudják jól az élvonalbeli sportnak város imázs hatása is 
van, ezért amit a sportra áldoznak, az ilyen módon kicsit meg is térül. Nemcsak anyagi 
támogatást, nemcsak szponzoráció, hanem ilyen módon a sportban történő befektetés is. Nem 
beszélve arról, hogy azon keresztül nagyon tud hatást gyakorolni az utánpótlásra és általában 
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a sportot kedvelő fiatalokra. Nagyon fontos szerepe van annak, hogy Kaposváron ennyi 
élcsapat van, és ilyen eredményeket tudnak elérni. Még egyszer gratulált a csapatok 
vezetőinek, játékosainak, segítőinek. A Rákóczinak nem, mert mások az elvárásaik, amit  
megfogalmaztak a támogatások kapcsán egészen másról szóltak. Amikor döntöttek 
támogatásról soha nem arról beszéltek, hogy a Rákóczi ilyen eredményt fog elérni. Kár, hogy 
idáig jutott a Rákóczi csapata. Bízik benne, hogy a következő bajnokságban, nem tudják, 
hogy azt a célt meg tudják-e fogalmazni maguknak, hogy feljussanak az NB II-be. A 
városlakóknak az az elvárása, hogy ez bekövetkezzen, és a Rákóczi visszajusson az NB II-be, 
aztán az élvonalba. Ennek a finanszírozását, pénzügyi hátterét hogyan tudják megteremteni és  
a város gazdasága hogyan tudja segíteni ezt az erőfeszítést az egészen más kérdés. 
 
Szita Károly polgármester: Elmondta, volt egy előző előterjesztés, megjegyezte a 
röplabdásoknak is, főleg az akadémiának jó üzenet, hogy a város döntött arról, hogy a Kodály 
iskolának a parkettáját megcsinálja. Nagyon fontos bázisa a kaposvári röplabdának. A 
gratuláció egyértelműen jár, de megjegyezné, hogy a politikusok fura szervezetek, beleértve a 
polgármestert is. Valaki a politikai motivációját abban látja meg, ha valami most 
népszerűtlen, akkor politikusként úgy érzi jól magát, hogy belerúg. Voltak már rosszabb 
helyzetben klubcsapataik, most is van rossz helyzetben klubcsapatuk, olyankor még jobban 
kell szeretni. Amikor valaki padlón van, mögéjük kell állni annak érdekében, hogy felsegítsék 
őket. Azt a politikai viselkedést tartja helyesnek, ha valaki padlón van, akkor kell a 
legnagyobb szimpátia felé és segítség, amikor a legtöbben utálják. A felelősségük sokkal 
bővebb, minthogy időszakosan tegyék meg, ezért örült Pintér Attila hozzászólásának, mert 
nem ezt tapasztalta. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3490   Száma: 15.06.11/3/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
85/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elismerését és köszönetét fejezi ki a Fino 

Kaposvár SE, a Kaposvári Kosárlabda Klub, a Kaposvári Vízilabda Klub és az I. MCM 
Kaposvári Női Röplabda Club bajnoki szerepléséhez.   
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Köszönetet mond a fenti kiemelt sportszervezetek szponzorainak, az elért eredmények 
támogatóinak. 

 
      Felelős:  Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Szerb György sport referens  
      Határidő:  2015. június 30.   
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kiemelt sportszervezetek 

idénybeli tevékenységének értékelésérő l, a 2015/2016. évi bajnokságra vonatkozó 
elképzeléseiről és támogatásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 
sportszervezetek részére az alábbi támogatásokat biztosítja, azzal, hogy a 2016. I. félévi 
támogatás formájáról a kifizetések időpontját megelőzően köteles a sportszervezet 
vezetője írásban nyilatkozni. 

 
Felelős:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 

                             Szerb György sport referens 
Határidő:      2016. június 30. 

 
a/ Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 
 
Működési támogatás :       34.580.000 Ft 
ütemezése:2015. III. negyedév :utánpótlásra                 8.645.000 Ft 
                 2015. IV. negyedév :szponzoráció      8.645.000 Ft 
                 2016.    I. negyedév :                  8.645.000 Ft 

     2016.  II. negyedév :                             8.645.000 Ft 
 
b/ Kaposvári Röplabda SE  
 
Működési támogatás:        30.000.000 Ft 
ütemezése 2015. II. félév 
deminimis:                    11.500.000 Ft  
utánpótlás:            1.000.000 Ft 
Akadémia utánpótlásra:          2.500.000 Ft 
 
2016. I. félév                    11.500.000 Ft  
utánpótlás:                       1.000.000 Ft 
 Akadémia utánpótlásra:          2.500.000 Ft  

 
c/ Kaposvári Női Röplabda Club (támogatási forma: amatőr sport)   
 
Működési támogatás:         2.418.000 Ft 
ütemezése 2015. II. félév:        1.209.000 Ft 
       2016. I. félév:           1.209.000 Ft 
 
d/ Kaposvári Vízilabda Klub Kft. (támogatási forma: szponzoráció)  
 
Működési támogatás:        38.100.000 Ft 
ütemezése 2015.július 30-ig        19.050.000 Ft 
        2016. I. félév:        19.050.000 Ft 
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e/ Eredményességi támogatás: ( A támogatás formájáról a kifizetések időpontját megelőzően 
kötelesek a sportszervezetek vezetői írásban nyilatkozni) 
 

Kaposvári Kosárlabda Kft. 
 

NB. I. 1-4. helyezés:      8.000.000 Ft 
Magyar Kupa 4-es döntő:    3.000.000 Ft  

 
Kaposvári Röplabda SE 
 

Magyar Bajnokság  1. helyezés:  3.000.000.-Ft 
Magyar Kupa  1. helyezés:   1.000.000.-Ft 
 

Kaposvári Női Röplabda Club   
 
I. osztály 1-8. hely megszerzése:  1.000.000.-Ft. 
 
A Kaposvári Vízilabda Klub Kft.  
 
Magyar Bajnokság 1-6. helyezés:  5.000.000.- Ft 
Magyar Kupa 4-es döntőbe kerülés:  2.000.000.-Ft  
 
 

3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a működési célú 
támogatások a határozatban írt részletekben kerülnek kifizetésre a sportszervezetek részére. 
Ettől a Polgármester rendkívül indokolt esetben eltérhet a Közgyűlés utólagos tájékoztatása 
mellett. 
 
     Felelős:  Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:    Molnár György igazgató  
   Szerb György sportreferens  
     Határidő:  2016. június 30.   
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó 
Kft. további támogatásáról a Magyar Labdarúgó Szövetség versenyrendszert átalakító 
határozatát követően, önálló előterjesztésben dönt.  
 
     Felelős:  Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Molnár György igazgató  
   Szerb György sportreferens  
     Határidő:  2015. június 30. 
 
 

-----4. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Felkérte dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző urat, ha kiegészítése 
van, tegye meg, és a napirenddel kapcsolatos kérdéseket válaszolja meg. 
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dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Szóbeli kiegészítése nem volt, minden bizottság 
támogatta az előterjesztést. 
 

-----Kérdések----- 
 
Kováts Imre képviselő: Végig olvasva az előterjesztést felfigyelt a tárcsás időjelző órára, 
amelynek a funkciója az lenne, hogy azokba az utcákba, ahova nem lehet behajtani csak 
árufeltöltésre 15 percre, a gépjárművek kapnak egy órát, amit be kell állítani, amikor 
árufeltöltés van, hogy a közterület felügyelők tudják ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban az volt a 
kérdése, hogy a közterület felügyeletnek célzatosan lesz kiadva, hogy ezt ellenőrizni kell,  
vagy csak szúrópróba szerűen, mert tapasztalta, hogy azokban az utcákban, ahol gyakran 
előfordul, hogy parkolnak ott gépjárművek nem látott közterület felügyelőt, nem látott rendőrt 
sem. Meg van-e a kapacitása a hivatalnak arra, hogy ezt ellenőrizze.  
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A város Közgyűlése döntött arról, hogy bizonyos 
területeket közforgalom elől elzár és gyalogos forgalom számára lekorlátoz. Ezeken a 
területeken jelentkezhetnek olyan rakodási gondok, amelyeket kezelni kell. Ezt úgy oldhatják 
meg, hogy a Városgondnokságot felhatalmazta a Közgyűlés, hogy úgynevezett behajtási 
engedélyt adhat ki. Az engedély meghatározott időre és rakodás időtartamára jogosítja a 
behajtás jogosultját, hogy az adott területre bemenjen és ott az adott feladatát elvégezze. Azt 
tapasztalják az ellenőrzések kapcsán, hogy ezt az időtartamot gyakorta túllépik. Más városok 
gyakorlatát vennék át, akik bevezették az időtárcsát, ami azt jelenti, hogy amikor valaki 
bemegy rakodni, a tárcsát el kell indítani és az adott időtartam alatt el kell végezni a feladatot, 
és azt követően távoznia kell a sétáló utcai területekről. Ez egy ismert gyakorlat a fővárosban 
is, és a megyei jogú városokban is alkalmazzák, és jól bevált. Ezen tapasztalatok alapján 
tesznek rá javaslatot. Az ellenőrzés kapcsán elmondta, minden héten kérnek tájékoztatást a 
közterület felügyelőktől arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedések történtek nemcsak ezen 
a területen máshol is. Jelezte, hogy a sétáló utcai övezetekben hetente, vagy havonta tízes 
nagyságrendű azon szabálytalankodók száma, akikkel szemben eljárnak. A sétáló utcában 
nincs pardon, a kezdő büntetés a maximum, a folytatása ugyanennyi. A motorkerékpár 
betolása is ugyanúgy bírságolandó. Minden behajtási engedély mellé nincs közterület 
felügyelő, de a közterület felügyeletnél a kamerás felügyelet ott van folyamatosan és az 
intézkedések száma azt igazolja, hogy jól működik az ellenőrzési rendszerük. 
  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő: Környékbeli településen hasonlóan oldották meg a belvárosi utcák 
közlekedését. Ott mértéktartó, lassan közlekedő járművekkel találkozott. Itt a Noszlopy 
utcában gyakran találkozni 70-80 km-es sebességgel közlekedő  motorokkal, autókkal. Sokkal 
nagyobb zajt okoznak, mint azok, akik olvasva előterjesztésben egyes lakók kifogásolják a 
teraszon lévőknek az esti hangosabb beszélgetését. Azt gondolta, hogy ezt kellene korlátozni, 
tapasztalata szerint nagy többletmunkát nem jelentene.  
  
Szita Károly polgármester: Kérte jelezzék, ha valaki igényli azt, hogy az előttük levő 
rendeletekről külön szavazzanak. Nincs ilyen igény, akkor együtt szavaztat a 
rendeletmódosításokról, mely 16 db. Kérte, akik egyetért velük, igennel szavazzon. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3491   Száma: 15.06.11/4/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletek elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 18/2015.(VI.22.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 19/2015.(VI.22.) 
önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 20/2015.(VI.22.) 
önkormányzati rendeletét a város egyes területeinek, fasorainak és fáinak védetté 
nyilvánításáról szóló 27/2001. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 21/2015.(VI.22.) 
önkormányzati rendeletét a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 22/2015.(VI.22.) 
önkormányzati rendeletét az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási 
Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995.(XII. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 23/2015.(VI.22.) 
önkormányzati rendeletét az utcanév és városrésznév megállapításának, közintézmény 
elnevezésének, valamint az utcanév, házszámtábla és emléktábla elhelyezésének 
rendjéről szóló 10/1991. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 24/2015.(VI.22.) 
önkormányzati rendeletét a sportról szóló 66/2001. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 25/2015.(VI.22.) 
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. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 26/2015.(VI.22.) 
önkormányzati rendeletét a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti 
hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének 
támogatásáról (ÖKO-PROGRAM) szóló 19/2008. (04. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 27/2015.(VI.22.) 
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 28/2015.(VI.22.) 
önkormányzati rendeletét településképi védelméről szóló 2/2013. (I. 21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 29/2015.(VI.22.) a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 30/2015.(VI.22.) a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 31/2015.(VI.22.) az 
önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X. 03.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 32/2015.(VI.22.) a 
Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 33/2015.(VI.22.) a 
közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 
7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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-----5. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról, valamint módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Kováts Imre képviselő: Az előterjesztésben nem szerepel, de az előző Közgyűlésen szó volt 
a Dombóvári és Mező utca sarkán lévő  objektum értékesítéséről. Kérdése volt, hogy a 
hivatalnak van-e valamilyen konkrét ismerete arról, hogy mikor kezdik ott az építkezést és 
egyáltalán az a körforgalom, amit oda tervezett az új tulajdonos, annak van-e létjogosultsága 
építési szabályzat szempontjából a műszaki korlátozást megszüntetni.  
  
Szita Károly polgármester: Elmondta, megkereste őket a tulajdonváltás után a tulajdonos. 
Sürgető az ideje, mert lejár hamarosan, ősszel az építési engedély. Valamit kell tennie, ha nem 
akar új engedélyeztetési eljárást lefolytatni. Szándéka változatlanul az, hogy körforgalmi 
csomóponttal szeretné az ottani forgalomszabályozást megvalósítani.  Ezt nem zárták ki,  
amennyiben látják, hogy a szándéka komoly és építkezik, a rendezési tervben a lehetőségét  
biztosítani fogják. Csak akkor, ha egyértelműen látják, hogy építkezni fog, akkor 
előterjesztést fog benyújtani róla. 
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Elmondta, ha nem indítja meg őszig a beruházást, utána 
új építési engedélyt már nem kap. Ismert a jelenlegi plaza tilalom, az építésrendészeti 
szabályozás. Ennek a területnek pont az az értéke, hogy van építési engedély, itt még lehet  
kereskedelmi egységet építeni. Ha nem indítják meg, nem végzik a beruházást, akkor a 
későbbiekben ilyen engedélyt nem fog kapni. 
  

-----Hozzászólások----- 
 

 
Torma János tanácsnok: Ennek az előterjesztésnek az egyik része a Judo csarnok 
bővítéséről szól. Reméli, ezzel a Kinizsi lakótelepen minden akadály elhárul és nemcsak a 
sportolók, de a lakók megelégedésére is. A lakóknak az a problémája, hogy a két épület 
közötti közlekedés és parkolás megszűnjön. Az volt a kérése, hogy az építkezés folyamán 
kössék ki a kivitelezőnek, hogy a mostani két épület közötti bejáratot ne használhassák 
építőanyag behordásra, ezzel ismételten zavarva a lakókat. Az északi oldalon ideiglenesen 
kiépített kavicsos úton közelítsék meg az épületet. 
  
Szita Károly polgármester: Nincs kifogása a javaslat ellen, ha fizikailag megoldható. Kérte 
tanácsnok urat, hogy Szirják Imréné igaz gató asszonnyal üljenek le és beszéljék meg ezt a 
kérdést. Ha megközelíthető máshonnét az árufeltöltés, építkezés mindenkinek az lenne a 
célszerű, ha a zúzottköves, ideiglenes úton közlekednének. Az előterjesztésre azért volt 
szükség, mert ronda épületet terveztek, nem a legszebb épülete lesz a városnak, de két esélyt 
hordoz magával. A judósok megtalálták a végleges helyüket úgy, hogy nem zavarják az ott 
élőket, mert önálló utat építenek a csarnokhoz. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3492   Száma: 15.06.11/5/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
86/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 53/2015. (IV.23.) önkormányzati határozat 1) 
pontjával jóváhagyott „M11/1” jelű módosítás tárgyában lefolytatott véleményezés során 
beérkezett, és az előterjesztés 1. mellékletében rögzített észrevételeket megtárgyalta és azok 
összegzését elfogadja, ezzel a véleményezési szakaszt lezárja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  azonnal 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3493   Száma: 15.06.11/5/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 34/2015.(VI.22.) a 
Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 
70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 

 
 

-----6. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. tőkehelyzetének 
rendezéséről és alapító okiratának módosításáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Pintér Attila tanácsnok: Van-e tudomásuk arról, hogy ki a Csiky Gergely Színház gazdasági 
vezetője, van-e egyáltalán gazdasági vezetője a Nonprofit Kft-nek? Mi lehet az oka Fekete 
Éva stratégiai igaz gató gyors távozásának a színházból, mit tudnak erről? 
  
Szita Károly polgármester: Azért szeretne óvva inteni mindenkit, mert a Közgyűlés az 
igazgatót nevezi ki. Az, hogy alatta ki dolgozik, azt az igazgató dönti el.  Szeretné, ha 
betartaná mindenki. Kérdezze meg Rátóti urat, ezt tudja mondani. Lenne egy kérése, ahogy 
megvédte Babarczyt is, amikor támadták, megvédte Znamenákot, Schwajdát kifejezetten 
szerette, Rátótit is meg fogja védeni, ha körmönfontan, politikai oldalról próbálják támadni. 
Meg fogja védeni, mert azaz érdeke, hogy egy jól működő színház legyen. De egyet 
egyikkőjüktől sem tűrt el, hogy rendelkezésre álló forrást, ha abból hiányzik valami, úgy 
próbálja megoldani, hogy benyújtja a számlát. Ez nem működik. Ilyen korlátok között van a 
viszonya a színházzal. A többi kérdést az igazgató úrnak tegye fel, ő  vette fel, ő a 
munkáltatója, minden munkáltatói jogkör gyakorlója. 
  

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: Ez az egyik terület, amiben egyetértenek, hogy a színháznak 
továbbra is Kaposvár védjegyének kell maradnia. Egy kiemelten fontos kulturális intézménye 
a városnak. Azt mondta polgármester úr a színháznak abból a pénzből, amit a költségvetésben 
megállapítottak abból ki kell jönnie. Éppen ma bizonyították, hogy ez nem teljesen így van, 
hiszen többlettámogatást adtak a színháznak 12,6 millió forint értékben. Helyes, adják meg, 
nincs körmönfontság, nincs támadás, nincs semmi, csak aggódás, azért az intézményért, 
amely talán a legfontosabb kulturális intézménye Kaposvárnak. Említette, hogy mindig kiállt  
az igazgatókért, kiállt a színház vezetéséért. Arra is emlékszik, hogy egy évadot Schwajda 
igazgató úrnak mennyi pénzből kellett kihoznia, mit tett lehetővé az akkori költségvetés. 
Schwajda igaz gató úr idején a vidéki színházak közül a kaposvári volt messze a legnagyobb 
költségvetésű. Egészen más 1 milliárd forint körüli összegbő l gazdálkodni és évadot csinálni,  
és egészen más 500 millió forintból évadot csinálni és működtetni egy színházat. Nehezen 
lehet elvárni a színház jelenlegi vezetésétől, hogy azt a színvonalat produkálja fele annyi 
pénzből, mint korábban. Nem arról van szó, hogy az igazgató képes-e jó színházat csinálni,  
lehet erről is beszélhetnének, lehet arról is, hogy miért kellett nagyon nagyhírű, sikeres  
rendezőknek és színészeknek távoznia Kaposvárról. Ha támadás érte az igaz gatókat e 
tekintetben, akkor az soha nem annak a politikai oldalnak a részeként következett be, amelyet 
képvisel. Nem akar senki beleszólni ebbe, de azért, hogy a színház tud-e olyan színvonalon 
működni ahogy korábban működött és be tudja tölteni azt a szerepet, amelyet korábban 
betöltött engedje meg polgármester úr, hogy a Közgyűlés tagjaként hadd aggódjon, hadd 
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fogalmazzon meg kérdéseket. A színház a város tulajdonában van, ezek a kérdések nemcsak 
őt foglalkoztatják, hanem a Közgyűlés tagjait is. Nagy valószínűséggel rendelkezik is  
információkkal, amiket nem biztos, hogy meg akar osztani. 
  
Felder Frigyes tanácsnok: Két dolgot mondana, az egyik egy pontosítás az előző 
előterjesztésnél mondta polgármester úr, hogy óvva int mindenkit, hogy azzal foglalkozzon 
milyen színész játszik itt. Az, hogy ne ezzel foglalkozzon a Közgyűlés, ezzel egyetért, de nem 
ilyen kérdések hangzottak el, pusztán pénzügyi kérdésekről volt szó. A művészet és kultúra az 
pénzbe kerül, a magas művészet és magas színvonalú kultúra még többe, közpénzbe. 
Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy piaci alapon tudnának ezek az intézmények 
működni. Kevés az az intézmény, és kevés az a kulturális alap, amely tud a piacon működni, 
ebbe közpénzt kell sajnos beletenniük. Azzal egyetértve, hogy végén nekik el kell számolni, 
hogy mire költötték. Sajnos ezzel meg kell,  hogy barátkozzanak. Ha szeretnék, hogy 
Kaposváron minőségi kultúra legyen, minőségi színház, akkor erre áldozni kell.   
 
Kiss Tamás képviselő: Attól tart ő is, hogy ez a támogatás, amit a színháznak adnak sajnos 
nem lesz elég. A könyvvizsgáló asszony is tart ettől, illetve a spórolás a színházban már 
elkezdődött. Nyílván az, hogy milyen színielőadások történnek egy színházban nem a testület 
dolga, hogy meghatározza. De volt korábban egy olyan kulturális bizottsági ülés, ahol az  
igazgató úr elmondta, hogy többek közt az is a problémája, hogy túl sok színház van a 
városban. Emiatt többen mennek más színházakba, minthogy a Csikybe menjenek. Biztos 
benne, hogy többször lesz olyan előterjesztés, hogy kiegészítő támogatást fog sajnos kérni a 
színház amiatt, hogy gazdaságosan tudjon működni. Az volt a kérése polgármester úr felé, 
hogy a határozati javaslatokat külön tegye fel szavazásra. 
  
Kováts Imre képviselő: Azt tapasztalta, hogy amióta megalakult a Kapos Holding és  
gazdasági társasággá alakulnak a szolgáltatók egyre nehezebb információhoz jutni. Régen, 
amikor képviselő volt nem volt probléma, hogy fölhívja a közszolgáltató egyik vezetőjét és  
megkérdezi, hogy az előterjesztéshez kapcsolódva adjon információt. Három nap próbálta a 
Vagyonkezelőt elérni, de nem találta őket, mert nincs telefonszámuk. Nem lehet csak az 
ügyfélszolgálatot felhívni, az ügyfélszolgálat nem ad információt, hogy kit hol lehet elérni,  
aki érdemben tud válaszolni. Úgy gondolja, ha valaki érdemben akar hozzászólni a napirendi 
ponthoz, akkor nem abból áll,  hogy elolvassa a napirendi pontot, hanem kicsit körbejárja a 
kérdést, ha vannak előzmények. Ezek a vezetők megfeledkeznek arról, hogy közpénzből 
gazdálkodnak és a közpénzek felhasználása kapcsán lehetnek kérdések, melyek javaslattevés 
szintjén szóba kerülhetnek. Végig kellene gondolni,  hogy a képviselők számára – a Felügyelő  
Bizottságban képviselők vannak – hogyan lehet információhoz jutni. Számtalan kérdésben 
nem jut előbbre, hivatali dolgozóknak sincs minden esetben szakmai felkészültsége, hogy erre 
válaszoljon. A közszolgáltatók, ilyen értelemben a színház is ide tartozik, a vezetőiket hadd 
lehessen elérni, aki választ tud adni, vagy kollegája a kérdésekre és tudatosítani kellene velük, 
hogy attól, hogy gazdasági társasággá alakultak, az információt adó kötelezettségük nem 
változott.  
  
Szita Károly polgármester: Kérte, közvetlenül hozzá forduljon képviselő úr, ha valakitől 
nem kap választ. Ilyen nincs, a képviselőnek rendezett formában választ kell, hogy kapjon az 
általa feltett kérdésre. Kérte, ossza meg vele akkor, amikor a következő kérdést felteszi 
valakinek és azt tapasztalja, hogy nem kap őszinte, korrekt választ. Végignézve az eddig 
tárgyalt előterjesztéseket, úgy érzi, politikailag érzékennyé tette a képviselőket. Ez 
természetes egy politikai alapon szerveződő testület részéről, kivéve az egyéni körzetben 
megválasztott képviselőket, akik kiérdemelten nyertek a körzetükben. A felsorolt négy 
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igazgató közül a költségvetésüket nézve nincs egyforma igaz gató. 660 millió forinttal 
gazdálkodik a színház, legyen elég, ennyiből kell kihozni a színházi életet. Kérte a határozati 
javaslat pontjairól Kiss Tamás képviselő úr kérésére külön szavazzanak. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3494   Száma: 15.06.11/6/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 1. pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3495   Száma: 15.06.11/6/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 2. pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3496   Száma: 15.06.11/6/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 3. pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 86.67 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 13.33 11.11 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3497   Száma: 15.06.11/6/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 12.50 11.11 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
87/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Csiky Gergely Színház Közhasznú 
Nonprofit Kft. tőkehelyzetének rendezéséről és alapszabályának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói 
feladatainak 2015. június. 01.-től 2020. május 31.-ig történő ellátására a SZÁMVEVŐK 
Könyvvizsgáló és Könyvviteli Kft.-t (7400, Kaposvár, Pacsirta u. 1.B, cégjegyzékszám: 14-
09-303418) bízza meg. A Könyvvizsgálatot ellátó természetes személy a SZÁMVEVŐK Kft. 
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nevében Farkas Márta sz. Farkas Márta (a.n.: Rupai Mária) 7400 Kaposvár, Pacsirta u. 1/B. 
szám alatti lakos (eng. szám: 001437).  
A megbízás díjazása: számla ellenében 83.333 Ft + ÁFA / hónap. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2015. június 15. 
 
2. A Közgyűlés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. az előterjesztés 
mellékletét képező módosított alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert a 
szükséges dokumentumok aláírására. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2015. június 15. 
 
3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő Csiky Gergely Színház 
Közhasznú Nonprofit Kft. számára 1.417 ezer Ft összegű ideiglenes pótbefizetést hagy jóvá, 
az általános működési tartalék terhére. A pótbefizetés visszafizetési határideje: amint azt a 
Társaság eredménytartaléka lehetővé teszi, de legkésőbb 2020. június 30. A pótbefizetés 
teljesítésének módja: átutalás a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. elszámolási 
betétszámlájára. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2015. augusztus 31. (pótbefizetés teljesítése) 
    2020. június 30. (pótbefizetés visszafizetése) 
 
 

-----7. Előterjesztés a 2015/2016-os nevelési év előkészítéséről ----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

 
Nagy Attila tanácsnok: Kérdése volt, meg tudják-e azt tenni, hogy a magyaregresi 
óvodásokat Kaposfüredre irányítsák annak érdekében, hogy emelkedjen a létszám?  
  
Szita Károly polgármester: Legtöbbet Ön tud tenni tanácsnok úr, azért is, mert nagyon szép 
óvodát építettek Kaposfüredre. A kollégái segítenek abban a tekintetben, hogy a polgármester 
úrral tárgyaljanak, de a szülő fogja eldönteni. Ha a szülő Kaposváron dolgozik – sok szülő  
Kaposváron dolgozik – nem fog megállni munkába menet Kaposfüreden, hanem itt fogja 
lerakni a gyereket. Van több mint 2200 férőhelyük az óvodáikban és van 1800 gyerek. Az új 
Európai Uniós programban lehetőség nyílik a területi és operatív program keretén belül 
további óvoda felújításokat végezni, de férőhely felújításokat végeznek. Sárdi Zoltánné 
Marika kolleganő jét keresse tanácsnok úr és vegyék hónuk alá a falut és csinálják. Ez a 
lehetőség magában hordozza, hogy amennyiben meg van a megfelelő lehetőségük akár egy 
bölcsődei csoportot is tudnak létrehozni. Sok mindenre gondol, amikor a megfelelő  
körülmények és a kihasználtság megteremtéséről szól.  
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-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3498   Száma: 15.06.11/7/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
88/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 270/2014.(XII.10.) önkormányzati 
határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi 
Óvodában, a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvodában, a Kaposvári Tar Csatár Központi 
Óvodában, a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodában, a Kaposvári Festetics 
Karolina Központi Óvodában és a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvodában a 2015/2016-
os nevelési évben összesen 83 óvodai csoport indítható, úgy, hogy a Kaposvári Bajcsy-
Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Arany János Tagóvodájában,  illetve a  Kaposvári Rét Utcai 
Központi Óvoda Madár Utcai Tagóvodájában az óvodai csoportok számát egy-egy  csoporttal 
csökkenti.  

 
          Felelős:                  Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:      dr. Nadrai Norbert igazgató 
   Határidő:                2015. augusztus 15.  

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Bajcsy-
Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Arany János Tagóvodájában 2015. augusztus 15-től egy 
óvodai csoportot zárol.  
Az intézménytől 2015. augusztus 15-től 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka 0,5 fő pedagógiai 
asszisztens státuszt elvon, illetményük, járulékaik összegével az óvoda költségvetését 
csökkenti, melynek költségvetési vonzata: 
2015. évben 
2 fő óvodapedagógus személyi juttatás:   2 146 200 Ft,  

járuléka:      579 474 Ft,  
összesen:    2 725 674 Ft. 
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1 fő dajka személyi juttatás:        427 000 Ft,  
járuléka:      115 290 Ft,  
összesen:      542 290 Ft 

0,5 fő pedagógiai asszisztens személyi juttatás:    213 500 Ft,  
járuléka:        57 645 Ft,  
összesen:       271 145 Ft, 

2015. évben összesen:     3 539 109 Ft 
 
2016. évben 
2 fő óvodapedagógus személyi juttatás:   5 212 200 Ft,  

járuléka:   1 407 294 Ft,  
összesen:    6 619 494 Ft. 

1 fő dajka személyi juttatás:     1 037 000 Ft,  
járuléka:       279 990 Ft,  
összesen:   1 316 990 Ft 

0,5 fő pedagógiai asszisztens személyi juttatás:     518 500 Ft,  
járuléka:       139 995 Ft,  
összesen:       658 495 Ft. 

2016. évben összesen:     8 594 979 Ft 
  Megtakarítás:                   12 134 088 Ft 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Molnár György igazgató 
                                dr. Nadrai Norbert igazgató 
                                Molik Edit óvodavezető 
Határidő:             2015. augusztus 15. 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Rét Utcai 
Központi Óvoda Madár Utcai  Tagóvodájában 2015. augusztus 15-től egy óvodai csoportot 
zárol.  
Az intézménytől 2015. augusztus 15-től 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka 0,5 fő pedagógiai 
asszisztens státuszt elvon, illetményük, járulékaik összegével az óvoda költségvetését 
csökkenti, melynek költségvetési vonzata: 
 
2015. évben 
2 fő óvodapedagógus személyi juttatás:   2 146 200 Ft,  

járuléka:      579 474 Ft,  
összesen:    2 725 674 Ft. 

1 fő dajka személyi juttatás:        427 000 Ft,  
járuléka:      115 290 Ft,  
összesen:      542 290 Ft 

0,5 fő pedagógiai asszisztens személyi juttatás:    213 500 Ft,  
járuléka:        57 645 Ft,  
összesen:       271 145 Ft, 

2015. évben összesen:     3 539 109 Ft 
 
2016. évben 
2 fő óvodapedagógus személyi juttatás:   5 212 200 Ft,  

járuléka:   1 407 294 Ft,  
összesen:    6 619 494 Ft. 
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1 fő dajka személyi juttatás:     1 037 000 Ft,  
járuléka:       279 990 Ft,  
összesen:   1 316 990 Ft 

0,5 fő pedagógiai asszisztens személyi juttatás:     518 500 Ft,  
járuléka:       139 995 Ft,  
összesen:       658 495 Ft. 

2016. évben összesen:     8 594 979 Ft 
  Megtakarítás:                   12 134 088 Ft 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Molnár György igazgató 
                                dr. Nadrai Norbert igazgató 
                                Rónai Ágota óvodavezető 
Határidő:             2015. augusztus 15. 
 

4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015/2016-os nevelési évre az óvodák 
nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 

Intézmény 

Reggeli 
nyitás 

időpontja 

Délutáni 
zárás 

időpontja 

Napi 
nyitvatartási 
idő (órában) 

Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 
Temesvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Damjanich Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

1. 

Tallián  Gyula  Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Bajcsy-Zs. Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Béke Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Jutai Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

2. 

Arany János Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 3. 
Búzavirág Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Szigetvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

4. 

Madár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda 7,00 17,30 10,30 
Honvéd Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

5. 

Kaposfüredi Tagóvoda 6,30 17,05 10,30 
 Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
 Szántó Utcai Tagóvoda 7,00 17,00 10,00 

6. 

Szentjakabi Tagóvoda 7,00 17,00 10,00 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
                                Bekesné Porczió Margit óvodavezető 
                                Hegedüs Mária Katalin óvodavezető 
                                Máté Mártonné óvodavezető 
                                Molik Edit óvodavezető   
                                Rónai Ágota óvodavezető 
                                Tavali Gabriella óvodavezető 
Határidő:   2015. szeptember 01.  
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5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2015. évi 
nyári napközi megszervezéséhez a szükséges intézkedéséket tegye meg. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
                            dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:      2015. június 12. 
 
 

-----8. Előterjesztés a Közgyűlés 2015. évi munkatervének felülvizsgálatáról ----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3499   Száma: 15.06.11/8/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
89/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. év II. félévi munkatervét az előterjesztés 
mellékletének megfelelően elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:   2015. december 31. 
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-----9. Előterjesztés Kaposvár, Nemzetőr sori garázssor 4330/28/A/2 és a 4330/28/A/6 
hrsz-ú garázsai alatti területek tulajdonjogviszonyainak rendezéséről----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3500   Száma: 15.06.11/9/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
90/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az eltérő ingatlan-
nyilvántartási helyzet és a tényleges  birtokállapotok összhangba hozatala érdekében 
felhatalmazza a Polgármestert a kaposvári 4330/28/A/2 hrsz-ú, 16 m2 alapterületű és a 
kaposvári 4330/28/A/6 hrsz-ú, 16 m2 alapterületű garázs alatti ingatlanok 
tulajdonviszonyainak rendezésére, a földterületek azonos értéken történő csereszerződésének 
aláírására azzal, hogy a kaposvári, 4330/28/A/2 hrsz-ú, 16 m2 alapterületű, természetben 
Kaposvár, Nemzetőr soron található garázssor 2. számú garázsa alatti földterület Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, a kaposvári, 4330/28/A/6 hrsz-ú, 16 m2 alapterületű, 
természetben Kaposvár, Nemzetőr soron található garázssor 6. számú garázsa alatti földterület 
Sziládi Ferenc Kaposvár, Nemzetőr sor 7. II/1. szám alatti lakos tulajdonába kerül Áfa fizetési 
kötelezettség nélkül.   
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. június 30. 
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-----10. Előterjesztés Weeber Klára "Igéző" című szobrának elhelyezéséről ----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3501   Száma: 15.06.11/10/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
91/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Weeber Klára szobrászművész „Igéző” c. 
alkotásának elkészítése és kihelyezése kapcsán úgy határozott, hogy hozzájárul a szobor 
elhelyezéséhez a Kaposvár, Fő utca 1. számú épület falazott kerítésén és a szükséges  
2.743.200 Ft pénzügyi fedezetet a költségvetés általános felhalmozási tartalékkerete terhére 
biztosítja. 

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

 
 

-----11. Előterjesztés emléktábla felújításáról és áthelyezéséről----- 
 

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

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
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-----Hozzászólások----- 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Pontosítani szeretett volna, valóban emléktábla felújításról, de 
nem áthelyezésről, hanem új táblának az elhelyezéséről van szó, amit a jezsuita tudósok 
tiszteletére emelnének. Tehát rossz az előterjesztés címe. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3502   Száma: 15.06.11/11/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
92/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét fejezi ki Gschwindt Andrásnak a 
felajánlott nagylelkű  munkájáért, és a Grani-Mar Hungary Kft.-nek a felajánlott 
mészkőtábláért és úgy határozott, hogy a Németh István fasor 2. szám alatti Szent Imre 
Kollégium épületén lévő emléktáblát újrakészítteti. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:  2015. október 5.   

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Németh István fasor 2. szám alatti 

Szent Imre Kollégium épületén a Tudományos Életért Közalapítvány és a Somogyi 
Tudósklub kaposvári szervezetének kezdeményezésében és finanszírozásában megvalósuló 
emléktábla elhelyezését. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:  2015. október 5. 

 
 



 45 

-----12. Előterjesztés Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő 
programsorozatainak támogatására benyújtott pályázatról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3503   Száma: 15.06.11/12/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
93/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil 
szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatására benyújtott pályázatról szóló 
előterjesztést, és úgy határozott, hogy a tájékoztatást elfogadja és támogatja a projekt 
1.111.112 Ft teljes bekerülési költségen történő megvalósítását. A szükséges önerőt 111.112 
Ft + 2.200 Ft pályázati díj összegben a 2015. évi költségvetési rendeletében az általános  
működési tartalékra elkülönített keret terhére biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2016. május 30. 
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-----13. Előterjesztés a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását 
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására 

benyújtott pályázatról----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3504   Száma: 15.06.11/13/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
94/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Szociális szakosított ellátást és a 
gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésének, 
felújításának támogatására benyújtott pályázatról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy 
a tájékoztatást elfogadja és támogatja a projekt 29.500.000 teljes bekerülési költségen történő 
megvalósítását. A szükséges önerőt 9.500.000 Ft összegben a 2015. évi költségvetési 
rendeletében az általános felhalmozási tartalékra elkülönített keret terhére biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2016. december 31. 
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-----14. Előterjesztés a Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési  
feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázatról----- 

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Biztos nem a testület kompetenciája, de ilyenkor mindig 
meghőköl a Kábítószer Egyeztető Fórum hallatán. Olyan, mintha ők egyeztetnék a 
kábítószert. Miért adnak ilyen neveket központilag, nem lehetne Kábítószer Ellenes  
Fórumoknak hívni? 
  
Szita Károly polgármester: Egyetért tanácsnok úrral, igaza van. Kérte a titkárság írjon a 
nevében egy levelet.  
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3505   Száma: 15.06.11/14/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
95/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kábítószer Egyeztető Fórumok 
(KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázatról szóló előterjesztést, és 
úgy határozott, hogy a tájékoztatást elfogadja és támogatja a projekt 777.778 Ft teljes 
bekerülési költségen történő megvalósítását. A szükséges önerőt 77.778 Ft + 2.200 Ft 
pályázati díj összegben a 2015. évi költségvetési rendeletében az általános működési 
tartalékra elkülönített keret terhére biztosítja. 
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A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2016. május 30. 
 
 

-----15. Előterjesztés az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására" vonatkozó pályázatról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3506   Száma: 15.06.11/15/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
96/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése megtárgyalta az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” vonatkozó pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 1. a) pályázati alcél 

esetében a Szigetvári Utcai Bölcsőde felújítására benyújtott pályázattal kapcsolatban a 
tájékoztatást elfogadja és utólagosan jóváhagyja a pályázat beadását a maximális  
támogatási összeg mellett a szükséges 10.000 e Ft-os önerő biztosításával. 
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A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2017. február 28. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 1. b) pályázati acél 
esetében a Kodály és a Nádor utcai járdák felújítására benyújtott pályázattal kapcsolatban a 
tájékoztatást elfogadja és utólagosan jóváhagyja a pályázat beadását a maximális  
támogatási összeg mellett a szükséges 8.077 e Ft-os önerő biztosításával. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2017. február 28. 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 1. c) pályázati alcél 
esetében a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornatermének felújítására 
benyújtott pályázattal kapcsolatban a tájékoztatást elfogadja és utólagosan jóváhagyja a 
pályázat beadását a maximális támogatási összeg mellett a szükséges 10.770 e Ft önerő 
biztosításával. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2017. február 28. 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázatok esetében az 
önrészt az új induló felújítási keretek terhére biztosítja. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató  
Határidő:   2017. február 28. 
 
 
-----16. Előterjesztés a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 

távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos Közgyűlési 
állásfoglalásról----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő: Nagyon érdekes előterjesztés szerepel a Közgyűlés előtt. 
Harmadszor tárgyalnak ilyen napirendi pontot és tartalmilag nagyjából megegyeznek. Az 
utóbbi két évben szó szerint megegyeznek, de mégis van különbség, mert ellentmondást 
hordoz magában. Az egyik ilyen nagyon fontos kérdés a díj megállapítására vonatkozó 
javaslatok között szerepel, hogy elismeri és figyelembe veszi a hőtermelés valóságos  
költségeit. Ez a mondat azt az érzetet keltheti a képviselőben és a külső szemlélőben, hogy 
bármikor is ilyen alapon döntötték volna el a távhőszolgáltatás díját. Soha nem ilyen alapon 
döntötték el, soha nem tükrözte a távhőszolgáltatás díja a valós költségeket. Korábban a helyi 
politika döntötte el, most a Kormány dönti el, hogy milyen legyen a távhőszolgáltatás díja. 
Emlékezetében polgármester úr felkérte az ÁSZ elnökét, hogy vizsgálják meg, lehet-e 
olcsóbban előállítani a távhőszolgáltatás díját. Az ÁSZ elnöke mondhatta volna, hogy az ÁSZ 
soha nem vizsgált ilyen céllal és jelleggel, csak a törvényesség és  szabályszerűség vizsgálatát 
végzi el. Elolvasta a vagyonkezelő vizsgálati jelentését, javasolta a képviselő társainak is,  
hogy olvassák el. Azzal együtt, hogy figyelembe veszi a hőtermelés valós költségeit, olyan 
díjat állapítanak meg, hogy ennek körülbelül évi 500 milliós díjemelési vonzata lenne. A 
távhőszolgáltatás Kormány szintű támogatása 2014-ben 480 millió volt, 2013-ban 516 millió 
forint. Összesen a 3,5 év alatt, mióta a Kormány állapítja meg, 1,5 milliárd támogatást kapott 
a távhőszolgáltató, nyilván azért, mert egyébként nehezen megfizethető lenne a 
távhőszolgáltatás díja. Nem vette figyelembe azt a 2 % nyereség korlátot, ami egyébként 
gyakran olvashattak előterjesztésekben azzal együtt, hogy igazából az semmire sem elegendő.  
Kérte, további 1 perc hozzászólási időhöz járuljanak hozzá. 
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3507   Száma: 15.06.11/16/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület további 1 perc hozzászólás megadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 75.00 66.65 
Nem 3 18.75 16.67 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kováts Imre képviselő: Rendkívül fontos pontja az előterjesztésnek. Nagy vita tárgyát 
képezte a parlamentben is, hogy ne kedvezményes áron vegye át a gázmotorok által termelt  
villamos energiát. Az előterjesztés szerint nem fedezi az előállítás és a kapott költsége, amibe 
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kerül a fenntartás. Sokkal fontosabb, hogy egy bio erőművet akartak létesíttetni, ami azért 
nem valósul meg, mert a gázmotoros működés, ha el tudta volna adni a villamos energiát a 
cég megépült volna. Most már nem tudja eladni, ezért aggályos ennek a megállapítása. 
Hiányolja azt a pontot, amely az ártámogatásra vonatkozik, ki lett véve. Úgy gondolta 
szükség van arra, hogy az ártámogatás szerepeljen. 
 
Szita Károly polgármester: Bonyolult, ugyanakkor egyszerű, amiről képviselő úr beszélt. A  
távhő esetében lesz valószínűleg egy olyan kormányzati döntés, hogy akik akarják, vagy kérik 
azok esetében – közműszolgáltató cégekre vonatkozóan – nyitott a Kormány, hogy átvegye 
ezeknek a működtetését. Bennük nem fogalmazódott meg ez a cél,  és egyelőre nem is fog. Az 
ár megállapítási jogkörbő l adódó véleményezésüket jelenti, osztja a tekintetben a véleményét, 
hogy a döntéshozó az ármegállapítás hatósági jogkör gyakorlója, kiszámítja a szűkített és a 
bővített önköltséget is egy adott termék esetében, amit ad. A politikum határozza meg, hogy 
milyen árat érvényesíttet a lakók felé és ezek az árak általában kevesebbek, mint amibe a 
valós előállításuk kerül.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3508   Száma: 15.06.11/16/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
97/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lakossági felhasználónak és a külön 
kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával 
kapcsolatos Közgyűlési állásfoglalásról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 
A Közgyűlés a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 
távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági árát meghatározó miniszteri rendelet előkészítése 
során a következők figyelembevételét kéri: 
 
I . Díjmegállapítás mértékére vonatkozó javaslat 
 
Olyan, a távhőszolgáltatók és a fogyasztók számára is megismerhető, átlátható módon 
megállapított távhő árra van szükség, amely: 
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- biztosítja a szolgáltatás minőségének folyamatos fenntartását, fejlesztését; 
- lehetővé teszi a primer oldal (hálózat, hőtermelő berendezések, hőközpontok) folyamatos 

állagmegóvását; 
- figyelembe veszi a folyamatos termelés és biztonságos szolgáltatás indokolt költségeit,  

beleértve a szükséges tartalékkapacitáshoz kapcsolódó költségeket, az életciklus végén 
jelentkező környezetvédelmi kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költségeket; 

- lehetővé teszi a szektorban dolgozó munkavállalók tisztes bérezését; 
- nem veszélyezteti a többségében önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltatók fenntartható 

gazdálkodását; 
- versenyképes működést tesz lehetővé a piaci versenytársakkal szemben; 
- elismeri és figyelembe veszi a hőtermelés valós költségeit. 
 
II. Díjalkalmazás módjára vonatkozó javaslatok 
 
1. Javasoljuk továbbra is a jelenlegi árszerkezet megtartását. Ez egy kéttarifás rendszert 

jelent, alapdíjat havi egyenlő arányban és hődíjat fogyasztással arányosan a fűtés  
tekintetében. Továbbá a használati meleg víz esetén szintén alapdíjat havi 
rendszerességgel és fogyasztással arányos díjat HMV tekintetében. Az alapdíj vagy fűtött 
légtér (légm3) alapján vagy lekötött teljesítmény (kW) alapján kerül meghatározásra. 

 
2. Kaposváron a lakossági fogyasztók esetén csak szekunder fűtési hőár van, ami az  

épületek/lépcsőházak hőfogadójában elhelyezett hőmennyiségmérőn mért mennyiségre 
vonatkozik, így mindenképpen szükséges egy ilyen hőfogadói tarifa megtartása is. A 
szekunder ár alkalmazásával a felhasználónál már nem jelentkezik hő-átalakítási 
veszteség. Nagy lenne az ellenállás a lakosság részéről, ha vissza kellene térni a 
hőközponti díjra. 

 
3. A használati meleg víz hőtartalma Kaposváron egységes fajlagos érték alapján kerül 

megállapításra úgy, hogy a felhasználó tulajdonában lévő hiteles mérőn mért vízm3 érték 
kerül összeszorzásra 0,27 GJ/m3 fajlagos értékkel. Továbbra is javasoljuk az ilyen módon 
történő díjszabás lehetőségének fenntartását. A használati meleg víz tényleges hő  
felhasználása alapján történő elszámolás a szolgáltatónak kedvező, ellenben a 
felhasználóknál a műszaki adottságok miatt nagy eltérés lenne 1 m3 meleg víz áránál,  
ezért nem javasoljuk.   
 

4. A távfűtésnél kérjük a kapcsolt termelés hasznosságának elismerését. A KÁT (Kötelező 
Áramátvételi Támogatás) megszűnése a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és  
Szolgáltató Zrt-nél a gázmotoros termelés esetén komoly veszteséget jelentett. A 
gázmotorok nem tudják kitermelni a szükséges közép- és nagykarbantartások 
elvégzésének fedezetét, ami a későbbiekben a végleges leálláshoz vezet. Ennek 
következtében pedig a primerenergia fogyasztás fog növekedni, aminek pedig a 
csökkentése a cél. 
 

5. A jelenlegi rendelet szerint az árak évente egyszer változnak, ezért javasoljuk, hogy a 
változó költségek esetében a hődíjban az energiahordozók árváltozása képlet szerint 
módosuljon év közben. Ez hasonlóan a benzinárhoz felfelé és lefelé is változna az év 
során. 
 

6. A jogi háttér pontosítása szükséges a díjalkalmazás feltételeivel kapcsolatosan. A 
távhőszolgáltatás díját a miniszter, a díjalkalmazási feltételeket pedig részben a miniszter 
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és részben a települési önkormányzatok képviselőtestületei állapítják meg. Utóbbi 
kapcsán szükséges annak egyértelmű meghatározása, hogy mely feltételeket jogosult  
szabályozni a miniszter és mely feltételekről rendelkezhet az önkormányzat. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2015. augusztus 31. (határozat közlésére) 
 
 

-----17. Előterjesztés a Vaszary Emlékház állami tulajdonú ingatlanának térítésmentes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kérelemről----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3509   Száma: 15.06.11/17/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
98/2015. (VI. 11.) 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 a Baranya Megyei Kormányhivatal 
vagyonkezelésében lévő kaposvári 230/A/2 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, természetben 
Kaposvár, Zárda u. 9. fsz. 2. szám alatti ingatlan Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adását.  
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Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjaiban meghatározott „kulturális szolgáltatás” 
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 kaposvári 
230/A/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás  
során a Baranya Megyei Kormányhivatal 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 kaposvári 
230/A/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást 
aláírja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. december 31. 
 
 

-----18. Előterjesztés üres lakások bérlakás-állományból történő kivonásáról ----- 
 
 

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

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

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

#: 3510   Száma: 15.06.11/18/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
99/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata tulajdonát képező, Kaposvár, Szigetvári u. 9. fsz. 1., Kaposvár, Szigetvári u. 
9. fsz. 5. és Kaposvár, Dózsa Gy. u. 4. fsz. 1. szám alatti üres önkormányzati bérlakásokat a 
bérlakás-állományból kivonja és az Önkormányzat törzsvagyonába helyezi. A Kaposvár, 
Szigetvári u. 9. szám alatti helyiségeket az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi 
Gondnokság, a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 4. szám alatti helyiséget a Polgármesteri Hivatal 
használatába adja raktározási feladatok ellátására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. augusztus 31. 
 
 

-----19. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Azon témakörben, ami rendőrkapitány úr kinevezésénél 
kapcsolatos meghallgatáson elhangzott – a szünetben kapta kézhez – visszaküldte rendőr-
főkapitány úr a március 4-én átvett támogatási szerződést. Május 5-i dátummal aláírta és a 
mai napon visszajuttatta a Hivatalba. Ez nem arról a 12 millióról és robogókról szól, a 
tartalma már egy időközi közgyűlési döntésnek megfelelően 1,8 millió forintra, és az általa itt 
a szóbeli válaszában megemlített megfigyelő pontnak a komplettírozására vonatkozik. A 
kültéri kameráknak a beérkezett jelei fogadására alkalmas fal felszerelésére a támogatási 
szerződés aláírásra került. Ezzel kapcsolatban úgy módosítanák az előterjesztést, hogy a 
határozat végrehajtva és nem kérnék a határidő módosítását. Kéri, hogy a határozati javaslat  
erre vonatkozó részét hagyják el. 
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-----Kérdések----- 
 

Kiss Tamás képviselő: Köszönte, jegyző úrtól már megkapta a választ. 
  
Kováts Imre képviselő: Az április 23-i Közgyűlésen a Pénzügyi Bizottságnak az volt a 
javaslata, hogy a Jégcsarnok lízingszerződését vizsgálják felül. A Közgyűlésen polgármester 
úr elmondta, hogy három hónapja tárgyalnak a CIB-bel és van konkrét javaslat. Vagy 
elfogadják végtörlesztésként az 5-600 millió forintot és lezárják az ügyet, vagy 80 millió 
forintot fizetnek a következő 11 évben. A tárgyalás eredményéről tájékoztatást fognak adni. 
Ezzel ellentétben az előterjesztésben az szerepel, hogy a Közgyűlés felkéri a polgármestert, 
hogy a Kapos Holding Zrt-vel vizsgáltassa meg a Jégcsarnok lízingszerződésének 
végtörlesztésére kedvező hitelkonstrukciójával történő kiváltásának lehetőségét. Nem 
emlékszik ilyen határozatra, nem is lenne logikus, hisz polgármester úr elmondása szerint 
három hónapja tárgyalnak. A végrehajtásban olvasta, hogy a Kapos Holdingtól bekérték a 
tájékoztatást, azonban a forintra történő átváltás ajánlatát küldték meg, végtörlesztésre 
vonatkozó ajánlatot nem. Kérdése volt tárgyalnak-e, ki tárgyal, vagy mire vonatkozik ez a 
véleménye szerint nem létező határozat?  
  
Szita Károly polgármester: Alapvetően nem értette, amit felolvasott, de ez nem azt jelenti, 
hogy a Közgyűlés nem döntött róla. Önhatalmúlag nem kerülhetett be ide ilyen döntés, mert 
igazgató úrék nem mernek olyat leírni, ami mögött nincs közgyűlési döntés. A fürdőnél és a 
jégcsarnoknál vannak ilyen tekintetben tárgyalásaik. Ennek érdekében – a fürdőnél is van 
kötelezettségük évi 120 millió forint– bekínálták mindkét bankot egy végtörlesztésre, ami 
jóval alacsonyabb, mint a mostani kamatok alapján kiszámított törlés. Eddig még egyik sem 
fogadta el, majd meglátják, hogyan fognak tudni megállapodni. 
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Ez egy beterjesztett javaslat alapján szó szerint így 
szerepelt és elfogadta a Közgyűlés. A probléma az, hogy a másik bank megküldte a 
végtörlesztésre vonatkozó ajánlatát, a jégcsarnok kapcsán ezt nem kapták meg, ezért került 
határidő módosításra, mert újra kérték tőlük. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő: Nem szeretné, hogy hiányérzete lenne polgármester úrnak, ezért 
ismételten elmondta. Három hónapja tárgyalnak a jégcsarnok végtörlesztésével kapcsolatosan, 
amelynek adott alternatívája, vagy 5-600 millió forint a végtörlesztés ára, vagy 80 millió 
forintot fizetnek 11 évig. Az, hogy születnek közgyűlési határozatok, amelyre nem emlékszik 
az ő hibája. Ami miatt szólt az, hogy emlékeznek képviselő társai a vasútállomás műemlék 
épületnek a felújítása kapcsán 50-60 millió forint közterület foglalási díjat engednek el a 
ZÁÉV-nek. Akkor sem értett vele egyet, mert 50 millió forintos beruházást kiemeltek és  
állítottak szembe a közterület használati díjjal egy másfél milliárdos beruházást. Azt nem érti 
és teszi szóvá, hogy milyen problémája lehet a MÁV Zrt-nek, hogy még mindig nem született 
megállapodás a közterületi díjra vonatkozóan, ami június 30-ig határidős. Összetehetnék a 
kezüket, hogy kapnak egy 60 millió forintos laufot, miközben rendeletet hoztak arról, hogy ha 
valaki munkavédelmi okból lezár néhány napra egy járdát, fizetnie kell.  Mi a probléma, miért  
kellett módosítani ezt a megállapodást?  
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Teljesen jogos  a kérdésben megbúvó kritika. A MÁV 
arra hivatkozott, hogy nekik az Állami Vagyonkezelővel kell egyeztetni, az önkormányzatot 



 57 

ez különösebben nem érdekli. Ultimátummal, kész válsz elé állították őket, hogy záros 
határidőn belül, ha nem nyilatkoznak, akkor a korábbi álláspontjuk módosítására tesznek 
javaslatot.  
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3511   Száma: 15.06.11/19/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
100/2015. (VI. 11.) 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 153/2014. (VI. 25.) 

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

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. december 31. 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 241/2014. (XI. 13.) 

önkormányzati határozat határidejét 2015. szeptember 30-ra módosítja. 
 

Felelős: Cserti Istvánné a Kaposvári Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke 

 Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
L. Balogh Krisztina főépítész 

 Határidő:  2015. szeptember 30. 
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3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 242/2014. (XI. 13.) 
önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2015. szeptember 30-ra módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. szeptember 30 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 250/2014. (XI. 13.) 

önkormányzati határozat 2., 3. és 4. pontjának határidejét 2015. december 31-re 
módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. december 31. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 274/2014. (XII. 10.) 

önkormányzati határozat 2., 3. és 4. pontjának határidejét 2015. december 31-re 
módosítja. 

 

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

6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 4/2015. (I. 22.) 
önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2015. augusztus 31-re módosítja. 

 

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

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2015. augusztus 31-re módosítja. 
 

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

önkormányzati határozat 4. pontjának határidejét 2015. december 31-re módosítja. 
 

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

önkormányzati határozat 20. pontjának határidejét 2015. december 31-re módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. december 31. 
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10) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 27/2015. (II. 26.) 
önkormányzati határozat 28. pontja c) alpontjának határidejét 2015. június 30-ra 
módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. június 30. 
 
11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 35/2015. (II. 26.) 

önkormányzati határozat határidejét 2015. június 30-ra módosítja. 
 

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

12) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 49/2015. (IV. 23.) 
önkormányzati határozat 2. és 9. pontjának határidejét 2015. július 30-ra módosítja. 

 

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

13) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 49/2015. (IV. 23.) 
önkormányzati határozat 12. pontjának határidejét 2015. augusztus 31-re módosítja. 

 

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

14) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 58/2015. (IV. 23.) 
önkormányzati határozat 5. pontjának határidejét 2015. június 30-ra módosítja. 

 

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

15) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 58/2015. (IV. 23.) 
önkormányzati határozat 19. pont b) alpontjának határidejét 2015. július 30-ra 
módosítja. 

 

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

16) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 63/2015. (IV. 23.) 
önkormányzati határozat határidejét 2015. június 30-ra módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. június 30. 
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17) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 65/2015. (IV. 23.) 
önkormányzati határozat 4., 5. és 6. pontjának határidejét 2015. június 30-ra 
módosítja. 

 

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

18) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 73/2015. (V. 7.) 
önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét az ITP megvalósítási időszakára 
folyamatos, illetve 2020. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
    Molnár György igazgató 

Határidő: az ITP megvalósítási időszakára folyamatos, illetve 2020. 
december 31. 

 
19) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által az egyes testületekbe 

delegált személyekről szóló 281/2014. (XII. 10.) önkormányzati határozatának 4/M. 
pontját akként módosítja, hogy Borsos Gábor helyett Vancsura Beátát, Hetzer 
Klaudiuszné helyett Vargáné Bíró Évát javasolja az Aquamedical Kft. 
felügyelőbizottságába. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
20) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei 

Jogú Város Önkormányzata és a CABERO Industrial Kft. között, 2009. november 06. 
napján létrejött megállapodás 3. h) pontja alábbi módosításához hozzájárul, és a 
Polgármestert felhatalmazza a szerződésmódosítás aláírására: 
„h) Az ingatlan, illetve az ingatlanon a bérlő által saját forrásból megvalósított 
gyártóüzem egy részét a Bérlő az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával 
albérletbe adhatja. A Bérlő a bérleményt rendeltetésellenesen nem használhatja.” 

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

 
 

-----20. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 3512   Száma: 15.06.11/20/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
101/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2015. évi 
költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----21. Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, 
ártalmatlanításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról----- 

 
 

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

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

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

#: 3513   Száma: 15.06.11/21/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
102/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a települési szilárd hulladék 
gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
meghosszabbításáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a települési szilárd hulladék 
gyűjtésére, szállítására, és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést 
meghosszabbítja a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás eredményes 
közbeszerzési eljárása alapján végzendő közszolgáltatás megkezdéséig. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester    
Közreműködik:  Kovács Katalin hulladékgazdálkodási referens 
Határidő:   azonnal 
 
 

-----22. Előterjesztés alapítványi támogatásokról ----- 
 

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

 
 

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

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

#: 3514   Száma: 15.06.11/22/0/A/KT 
Ideje: 2015 június 11 10:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
103/2015. (VI. 11.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
A Polgármesteri Keret terhére 
 
- Borostyánvirág Alapítvány részére              47.000, -Ft 
     (családok átmeneti gondozása szolgálat költségeihez.) 
 
- Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére    30.000, -Ft 
     (rendezvényekhez, működési költségekhez.) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. augusztus 31. 
 

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

 
Kováts Imre képviselő: Mi történt azzal az összeggel, amit a kaposváriak a Trianoni 
Békeszerződést elutasító Országzászló újjáépítésre közadakozásból fizettek be? Mikor kerül 
sor az Országzászló újjáépítésére? Sokan már nem emlékeznek rá. Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 2005 szeptemberében felhívással fordult az ország valamennyi 
önkormányzatához, hogy a településen lévő I. világháborús emlékműnél Trianon emléktáblát  
helyezzenek el. Polgármester úrhoz azonban „jelentős képviselői igények érkeztek” annak 
érdekében, hogy Kaposvár méltóbb emlékművet állítson Trianonnak. A Közgyűlés a 2006. 
június 15-i ülésén emlékmű állításáról döntött, azonban 2007. november 15-én tért vissza a 
Trianon emlékmű állítás konkrét feladataira. Ekkor ígérte meg a polgármester úr először, 
hogy „az Országzászlót pedig vissza fogjuk állítani 2009-ben Kaposváron, a Trianon 
emlékműtől függetlenül”. A Közgyűlés 2008. szeptember 25-én tárgyalta a Trianoni 
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békeszerződést elutasító, az 1938-ban a Színház parkban felállított Országzászló újjáépítésre 
vonatkozó polgármesteri előterjesztést. „Képviselői kezdeményezésre – a Városszépítő 
Egyesület támogatásával – az országzászló helyreállítását, újra építését határozta el a város az  
eredeti helyszínen.” A 206/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat szerint Országzászló a 
Színház park észak-nyugati oldalán kerül felállításra. Ekkor határoztak erről. A Közgyűlésen 
javasolta, kérdezzék meg a kaposváriakat arról, hogy a Berzsenyi parkban 20 millió forint  
költséggel felállításra került Trianon emlékmű  mellett, hajlandók-e további, közel 25 millió 
forintot áldozni az Országzászló újjáépítésére. A Közgyűlés 206/2008.(IX.25.) önkormányzati 
határozatával elfogadta közadakozás meghirdetésére vonatkozó javaslatát, hogy a kaposváriak 
közadakozás formájában fejezhették ki az Országzászló újjáépítésére vonatkozó 
egyetértésüket. A Közgyűlés 2009. április 23-i ülésén úgy határozott, figyelembe véve a 
közakaratot a Csiky Gergely Színház rekonstrukciójával megvalósuló parkrendezés során 
kerüljön felállításra az Országzászló. Polgármester úr tájékoztatta a képviselőket, hogy az 
Országzászló újjáépítésére vonatkozó közakaratot tükrözi, hogy eddig körülbelül 400 
kaposvári fejezte ki pénzel is támogatási szándékát. További befizetésre is nyitva áll a számla, 
a 2009 őszén kapott információ szerint a számlára közel egymillió forint összegű befizetés 
történt. 
 
Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr! A kaposváriak közakarata milyen összegű befizetésben 
nyilvánult meg az elmúlt közel hét évben és mi a sorsa a befizetett forintoknak? Mikor kerül 
sor a 206/2008.(IX.25.) önkormányzati határozat végrehajtására, ami az Országzászló 
újjáépítésére és felállítására vonatkozik? 
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A Közgyűlés 2008 novemberi határozata alapján 
meghirdetett közadakozás eredményeként 2008-ban 4 vállalkozás, 2 civil szervezet és 224 
természetes személy 484.180.- Ft adományt fizetett be. 2009-ben 2 vállalkozás, 2 civil 
szervezet és 113 kaposvári magánszemély 231.200.- Ft adományt fizetett be az önkormányzat 
pénzforgalmi számlájára. 2009 áprilisában a Trianon emlékmű felállításával kapcsolatos 
előterjesztés keretében döntött arról a Közgyűlés, hogy a Csiky Gergely Színház 
rekonstrukciójakor megvalósuló parkrendezés során kerüljön felállításra az Országzászló. 
Tájékoztatja, hogy a befolyt adományokból elkészítették az országzászló felállításának építési 
engedélyes és kiviteli tervét mindösszesen 432 ezer forint értékben. A fel nem használt 
349.770.- Ft adomány az önkormányzat pénzmaradványának része, felhasználására a testület 
döntésének megfelelően kerülhet sor. 
  
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

Kováts Imre képviselő: Az interpellációra kapott választ elfogadta azzal a megjegyzéssel, 
hogy a címzetes főjegyző úr nincs abban a helyzetben, hogy megmondja mikor lesz a színház 
felújítása, hisz az Országzászló felállítását ezzel kötötték össze. Javasolta a Közgyűlésnek, 
fontolja meg az Országzászló újjáépítésre hozott közgyűlési határozat visszavonását, annál is 
inkább, mert a közakarat 2009 óta nem nyilvánul meg semmilyen kézzelfoghatóan. Másrészt 
azt gondolja, hogy a Trianonra történő válasz nem az Országzászló felépítésében, 
újjáépítésében nyilvánul meg. 
  
Szita Károly polgármester: Képviselő úr elfogadta a választ. Nem fogja javasolni,  hogy 
szórják meg sóval a Rákóczi pályát, mert a Rákóczi kevés támogatást kap majd, mert a 
közakart nem nyilvánul meg. Ha nemcsak szavakban szeretik a Csiky Gergely Színházat, 
hanem tiszta szívből akkor minél hamarabb fel fog újulni. Nem fog olyan kezdeményezést 
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tenni, hogy az Országzászló felállításáról szóló közgyűlési határozatot visszavonják. Majd 
eljön az idő, amikor fel lesz állítva. 
 

-----Különálló interpelláció: 2----- 
 

 
Kiss Tamás képviselő: Interpellációja a töröcskei bekötőút állapotára vonatkozott. Az ott 
lakók többször panaszkodta, hogy szinte minden évben történik kisebb nagyobb felújítás ezen 
az útszakaszon. Kérdése arra vonatkozik, hogy ez körülbelül mekkora összeggel terheli a 
város költségvetését? 
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Az útszakasz 2008-ban került át a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt-től az önkormányzat tulajdonába azzal a feltétellel, hogy az átadás előtt az 
útburkolatot felújítják. Ezt el is végezték, azóta az önkormányzat csak kisebb kátyúzásokat 
végzett, melynek teljes költsége hét év alatt bruttó 1 millió forint körüli összeg volt. 
  
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
Kiss Tamás képviselő: Köszönte, a választ elfogadta. 
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte a nyilvános ülésen való részvételt. Megköszönte a 
költségvetés kapcsán kollégái irányába is megnyilatkozó dicsérő szavakat és gratulációkat, 
továbbítani fogja számukra. Erős, stabil képviselő-testületi üléseket kívánt. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 
 

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


