
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte a Közgyűlés tagjait. Megköszönte, hogy a 
rendkívüli ülésre elfogadták a meghívást és szabaddá tudták magukat tenni. Az 
előterjesztéseket kiküldték, ami miatt indokolt volt a rendkívüli Közgyűlés összehívása. 
Szeretné, ha a CNG hajtású autóbuszokkal kapcsolatos előterjesztéssel kezdenék. 
Megállapította, hogy a testület 14 tagja jelen van, így az ülés határozatképes.  
 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3517   Száma: 15.07.08/0/0/A/KT 
Ideje: 2015 július 08 18:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
110/2015. (VII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta napirendjét.  
 
1. Előterjesztés CNG hajtású autóbusz-beszerzési pályázatról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

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

 
3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

jóváhagyásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
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4. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 
ingatlanvásárlásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
5. Előterjesztés az élsportolók egyetemi tanulmányait támogató együttműködési 

megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 
 

6. Előterjesztés Üsküdar török önkormányzattal kötendő testvérvárosi szerződésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
7. Előterjesztés a Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola költözésére 

tekintettel a Kaposvár, Tallián Gyula u. 12. szám alatti ingatlan hasznosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
8. Előterjesztés a piac területén létesült helyi termékek boltja ingatlan-nyilvántartásba 

történő bejegyzéséhez szükséges megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
9. Előterjesztés a "Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése" című 

pályázati felhívásra benyújtandó pályázatokról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
10. Előterjesztés a 2015. június 15-én bekövetkezett felhőszakadás következménye miatt 

benyújtandó vis maior pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
11. Előterjesztés a 2015. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
12. Előterjesztés a Kapos Baranta egyesület helyiséghasználati kérelméről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
13. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
14. Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét érintő kérdésekről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
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15. Előterjesztés a Juan Gyenes fotóművészt bemutató könyv kiadásának támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Jenei Zoltánné irodavezető 
 
 

-----1. Előterjesztés CNG hajtású autóbusz-beszerzési pályázatról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte Gombos Attilát a Kapos Holding elnök-
vezérigazgatóját, őt hívta meg az előterjesztés tárgyalásához. Elmondta, több olyan döntés vár 
még rájuk az elkövetkező hónapokban, amelyről már tudnak. Szóbeli kiegészítésében ezekről 
is szeretne pár szót ejteni. Magyarországon egyedi, de Európában sem tud olyan várost, 
amelyik arra vállalkozott volna, hogy lecseréli a teljes autóbuszparkját. A városnak ez 
sikerült, egy ütemben 40 új autóbuszt vásárolnak. A magyar piacon arról hallhatnak, hogy 
használt buszokat vesznek a városok. Az a lehetőség adatott meg, hogy 0 km-es autóbuszokat 
vásárolnak 25 szólót és 15 csuklós buszt, mert Európai Uniós támogatásból a Kormány 
segítségével sikerült több, mint 4 milliárd forintot elnyerni. Köztudott már, hogy Németország 
nyerte meg a közbeszerzést és német buszokat fog Kaposvár vásárolni. Nem gázolajjal járt  
buszokat fognak járatni, hanem sűrített földgázt fognak tankolni a buszokba. Ez 
Magyarországon egyáltalán nem létezik, hogy egy teljes autóbuszpark megújuló energiával,  
sűrített földgázzal, a cukorgyárral történő sikeres tárgyalás esetén biogázzal járjon. November 
1-jén állnának üzembe ezek a buszok, ha München is tartani tudja az általa vállalt gyártási 
határidőt. Azt kezdeményezik, hogy arra is nyíljon lehetőségük egy újabb Európai Uniós  
forrásból, hogy a helyi tömegközlekedés önálló telephellyel tudjon rendelkezni. Ez a telephely 
elfér a KVG telephelyén belül arra kell most pénz, hogy az infrastruktúrát kiépítsék. Több 
szempontból is fontos, mert ott szeretnék megvalósítani a buszaik szervizelését, jelenleg bér 
szervizelést végeztetnek. Másrészt ott szeretnék a végleges gáztöltő állomást is kiépíteni. 
Jelenleg a gázvezeték keresztmetszete nem teszi lehetővé, hogy ott töltőállomást lehessen 
építeni. A töltőállomást úgy szeretnék megépíteni, hogy nyitott legyen a közforgalomnak is,  
és aki úgy dönt, hogy gázos autóval szeretne járni ott is tudjon tankolni. A másik döntésük az  
lesz, hogy egy ideiglenes gáztöltő állomást kell kiépíteniük egészen addig, amíg a végleges  
töltőállomás ki nem tud épülni. Ezt a főgáz által telepített gázkút látná el, amelyre főjegyző 
úrék a Holdinggal együtt közösen kijelölték a Kanizsai út Tesco mögötti területet, ez a 
Vagyonkezelő Rt. területe a kazánház mögötti rész. A töltőállomásnak el kell készülnie, amire 
a buszok ideérnek. A földgázzal járt buszoknál azt kell tudni, hogy olcsóbban üzemeltethetők, 
jóval egészségmegőrzőbbek, kisebb a káros anyag kibocsájtásuk, mint a gázolaj buszoknak, 
beleértve a zajterhelésüket is. Szakemberek szerint ez a technológia kiforrott Európában és a 
világon, és ebben is a legjobbak a németek, a legtovább jutottak el ez irányú technológiában, 
és 10-15 év múlva kell elgondolkodni az elektromos buszok vásárlásán. Megragadta az  
alkalmat, hogy megköszönje nagyon sok kaposvárinak, hogy eljuttatta a véleményét, hogy 
milyen színűek legyenek a kaposvári buszok. Kettő buszt, amely egyébként is megmarad 
lefestettek a „versenyben” maradt bordó és zöld színekre, melyek már kint vannak a 
közforgalomban, hogy vizuálisan is lehessen érzékelni, hogy néznek ki. Segítséget kér abban 
a döntésben, hogy jövő hét péntekig a kaposvardont.hu honlapon segítsenek benne, és adják 
meg a véleményüket milyen színű legyen a busz. Tisztelettel kérte a kaposváriakat, hogy 
ebben a döntéshozatalban vegyenek még részt és voksoljanak. Valamennyiüket büszkeséggel 
töltheti el, hogy Kaposvár az a város, amely megteremtette önmagának azt a lehetőséget, hogy 
lecseréli az átlag 17 éves autóbusz parkját 0 km-es autóbusz parkra úgy, hogy gázos buszokat 
vásárol. 
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-----Kérdések----- 
 
 

Pintér Attila tanácsnok: Kérdése volt, hogy a lakossági megkérdezés eredményei hogy 
állnak, melyik szín az, amely a lakosság által preferált? A kiegészítésből kiderült, hogy a 
lehető leggyorsabban kell döntést hozniuk, hogy ki lehessen választani a megfelelő színt. 
Tudják, hogy jelentős arculati kérdés, hiszen a városképet is jelentősen befolyásolja 40 busz 
színe. A megkérdezésnek nemcsak elektronikus formája volt, hanem papíralapú formája is. 
Ehhez kapcsolódóan kérdése volt, hogy a papíralapú megkérdezésnek milyen költségei 
voltak, az mennyibe került?  
  
Szita Károly polgármester: 900 ezer forint volt a költsége annak a levélnek, amelyet 
kiküldtek valamennyi háztartásnak.  
  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3518   Száma: 15.07.08/1/0/A/KT 
Ideje: 2015 július 08 18:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
111/2015. (VII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a CNG hajtású autóbusz-beszerzési 
pályázatról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozza: 
 
1. A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. „Városi és elővárosi közösségi közlekedés,  
környezetbarát fejlesztések” című KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számon „25 db 
földgázmotor (CNG - Euro 6 szabvány) hajtású alacsonypadlós szóló, és 15 db azonos 
kivitelű, földgázmotor (CNG - Euro 6 szabvány) hajtású, a szóló autóbusszal azonos 
típuscsaládba tartozó, alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése” tárgyú 
projekt elszámolható költségeinek Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési 
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása tárgyában a 
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Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötendő, az előterjesztés mellékletét képező támogatási 
szerződését jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a társaság elnök-vezérigazgatóját a támogatási 
szerződés és annak konzorciumban történő megvalósításáról szóló módosításának aláírására. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2015. július 15. 
 
2. A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. „25 db földgázmotor (CNG) (Euro 6) hajtású 
alacsonypadlós szóló, és 15 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG) (Euro 6) hajtású, a szóló 
autóbusszal azonos típuscsaládba tartozó alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe 
helyezése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-vel 
kötendő konzorciumi együttműködési megállapodását jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a 
Kapos Holding Zrt. elnök-vezérigazgatóját annak aláírására. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2015. július 15. 
 
3. A Közgyűlés kötelezi a Kapos Holding Zrt.-t, hogy a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 
esetleges jogutód nélküli megszűnése esetén, a Kapos Holding Zrt.-nek, mint vevőnek a 
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-vel, mint eladóval kötendő, 9342 helyrajzi számú ingatlan-
adásvételi szerződése alapján keletkezett bevételnek a jogutód nélküli megszűnéskor még 
meglévő,  tulajdoni hányad alapján a Kapos Holding Zrt.-t illető teljes összegét Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére átadja azzal, hogy az kizárólag közfeladat  
megvalósítására, illetve közszolgáltatás nyújtására fordítható. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2015. július 15. 
 
 

-----2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000.(III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Kérdése volt, hogy milyen kalkuláció által jött ki ez a kerek 20 %-
os javaslat? Arra vonatkozóan van-e kimutatásuk, hogy a 2014-ben ez az 5000 adag milyen 
megoszlást jelentett a tekintetben, hogy mennyien voltak azok, akik szociálisan támogatottan 
vették igénybe, és mennyien vannak azok, akik térítésdíj ellenében vették igénybe a diétás 
étkeztetést? Milyen arányok vannak? 
  
Szita Károly polgármester: Elmondta, ha valamelyik kérdést főjegyző úr nem tudná 
megválaszolni, akkor azt megkapja írásban, mert mindegyik jogos kérdés volt. 
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dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Nincsenek pontos számaik, 40 % körül van a 
kedvezményes, vagy térítésmentesen étkezők száma Kaposváron. A diétások, feltételezése 
szerint hasonló arányt képviselnek, mint az általános étkezők vonatkozásában a 
kedvezményes étkezők száma. Pontos számításuk erre vonatkozóan nincs, nem is készítettek, 
mert különösebb jelentősége nem volt az ügy szempontjából. Az 5000 nagyon magas szám, 
ezért is hozták be. Ez egyébként a tényleges, valamennyi étkezést nyújtó cég alapján számított 
összeg. Megkérdezték a megyei jogú városokat is, az átlag ott is a 20 %-os eltérítés, ezért 
hozták be ezt a javaslatot.  
 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3519   Száma: 15.07.08/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 július 08 18:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 35/2015.(VII.13.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000.(III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----3. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve  
módosításának jóváhagyásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 3520   Száma: 15.07.08/3/0/A/KT 
Ideje: 2015 július 08 18:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 36/2015.(VII.13.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
 

-----4. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 
ingatlanvásárlásáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Elmondta, kb. egy évvel ezelőtt téma volt, és most kaptak 
tájékoztatást arról, hogy TAO támogatásból sikerült megszerezni, amivel el tudja kezdeni a 
pálya építését. Ne érje váratlanul a képviselőket, már beígérték akkor és fogják hozni újból azt 
az előterjesztést a pályázat önrészéről. Befizetik a városnak a vételárat, ők pedig fogják 
támogatni a pályaépítés önrészét. 
 
 

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

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

#: 3521   Száma: 15.07.08/4/0/A/KT 
Ideje: 2015 július 08 18:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
112/2015. (VII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc 
Labdarúgó Akadémia ingatlanvásárlásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 
89/2013. (IV.25.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja. 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a kaposvári 4365/1 hrsz-ú, „sporttelep” megnevezésű, 1 ha 492 m2 
területű ingatlant a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére értékesíti 
32.728.642,-Ft+Áfa vételárért az alábbi feltételekkel: 

- a telekhatár kitűzés vevő kötelezettsége és költsége,  
- az ingatlan értékbecslési díjának megtérítése a vevőt terheli,  
- az adásvételi szerződés elkészíttetése vevő kötelezettsége és költsége, 
- az Önkormányzat a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. július 31. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a kaposvári 4364/9 hrsz-ú, „sportpálya, épület” megnevezésű, 13 ha 
741 m2 területű ingatlanból (Kaposvári Sportközpont és Sportiskola ingatlana) telekalakítást 
követően kialakuló 2 ha 3489 m2 nagyságú beépítetlen területre adásvételi előszerződést köt a 
Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával az ingatlan 73.271.358,-Ft+Áfa 
vételárért történő értékesítésére az alábbi feltételekkel:  

- a telekalakítási- és szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges munkarészek elkészíttetése 
a vevő kötelezettsége és költsége,  

- a telekhatár kitűzés vevő kötelezettsége és költsége,  
- az ingatlan értékbecslési díjának megtérítése a vevőt terheli,  
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- a végleges adásvételi szerződés aláírásának feltétele a jogerős telekalakítási engedély  
kiadása, 

- az adásvételi előszerződés és a végleges adásvételi szerződés elkészíttetése vevő 
kötelezettsége és költsége, 

- az Önkormányzat a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi előszerződés, majd jogerős  
telekalakítási engedély kiadását követően a végleges adásvételi szerződés aláírására. 
 

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

-----5. Előterjesztés az élsportolók egyetemi tanulmányait támogató együttműködési 
megállapodásról----- 

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

 
Szita Károly polgármester: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata felvállalta azt, 
hogy 1 millió forintot ad azon kaposvári fiataloknak, akik élsportolók, kiválóak a 
sporteredményeik, megfelelő  a tanulmányi eredményük és a Kaposvári Egyetemet választják. 
Évről évre ment fel a támogatottak létszáma, ami óriási öröm, de tudniuk kell, hogy a 
támogatás, amit adtak csak a várostól származott. Az egyetem maga tanrenddel, kollégiumi 
férőhellyel tudott partner lenni. Azt kérte az egyetemtől, hogy járuljon hozzá pénzzel is, mert  
egyre többen vannak és az 1 millió forint egyre kevesebbet ért. Azért hozta be ezt a javaslatot, 
hogy emeljék meg az 1 milliót 2 millió forintra abban az esetben, ha a Kaposvári Egyetem is 
hozzáad 2 millió forintot az ösztöndíj támogatáshoz.  
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3522   Száma: 15.07.08/5/0/A/KT 
Ideje: 2015 július 08 18:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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113/2015. (VII. 8.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyetemi élsportot 2016. és 2020. között évente 
kétmillió forinttal támogatja. A Közgyűlés az egyetemi élsport támogatásáról szóló, a 
Kaposvári Egyetemmel kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete 
szerint jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:      Molnár György igazgató  
   Szerb György sportreferens  
Határidő:  2015. július 30. 
 
 

-----6. Előterjesztés Üsküdar török önkormányzattal kötendő testvérvárosi  
szerződésről----- 

 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3523   Száma: 15.07.08/6/0/A/KT 
Ideje: 2015 július 08 18:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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114/2015. (VII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a törökországi Üsküdarral  
testvérvárosi szerződést köt és felhatalmazza Szita Károly polgármestert az előterjesztés 
mellékletét képező testvérvárosi szerződés aláírására.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködő: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
 
 

-----7. Előterjesztés a Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola költözésére 
tekintettel a Kaposvár, Tallián Gyula u. 12. szám alatti ingatlan hasznosításáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester: Elmondta, a város azért döntött úgy, hogy kéri az államtól a volt  
MÁV Internátus épületét a Somssichban, mert amikor megtapasztalta, hogy üressé vált az 
ingatlan, akkor nagy esélye lett volna annak, hogy ez a helyi műemlékvédelmi épület nagyon 
hamar tönkre ment volna. Tájékozódva előtte kapóra jött számukra, hogy lehetőségük lenne 
az Egészségügyi Szakközépiskolát ebbe az ingatlanba tenni. Megvizsgálták, de nem volt jó ez  
a hely. A reformátusok régóta kerestek ingatlant és ezen az információk birtokában kérték az 
ingyenes átadást, melyet megkaptak. Köszönetét fejezte ki dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
úrnak, hogy összerakta ezt a konstrukciót, melynek az a lényege, hogy minden szereplő jól 
jár. A város a tekintetben, hogy megőriz egy csodálatos épületet, lakottan tudja magát a 
tulajdonát. A református iskola eléri azt a célját, hogy átalakítva egy új iskolába kerülhet és  
ott meg tudja nyitni az óvodáját is. Az egészségügyi szakközépiskola ki tud jönni a kórház  
déli tömbjéből, ahonnan ki kellett jöjjön a közművek miatt és kiváló számára a református 
iskola jelenlegi helye. A református iskolával úgy állapodtak meg, hogy 50 évre ingyen 
megkapják használatra a Somssichot, az egészségügyi iskolával úgy állapodott meg a 
református, hogy szintén 50 évre megkapja ingyen ezt az ingatlant. Viszont van két szervezet, 
melyet nem lehetett az utcára tenni. Az egyik egy alapítványi iskola, mely kisebb részt bérelt 
a Németh István fasorból, a másik a Bábszíntér, amely régóta keres ingatlant önmagának. 
Kapóra jött, hogy a kórház déli tömbjét is érintően a Tallián 22-ben, ami kiürül és nem 
akartak lebontani, meg tudott állapodni főjegyző úr az alapítványi iskolával és a bábszíntérrel 
is, hogy oda el tudják őket helyezni. Olyan konstrukciót sikerült összerakni, ami mindenkinek 
jó. Ezt követően megnyílik arra a lehetőségük, hogy a kórház felújításának befejeztével a déli 
tömbje teljes  mértékben ki fog ürülni. Főépítész asszonnyal végigjárták az egész tömböt és 
azzal a javaslattal fognak jönni, hogy kettő épületet hagyjanak meg az egészből, a többit mind 
bontsák le. Az egyik műemlék épület a kórháznak az eredeti épülete és az utókornak nemcsak 
bontókalapáccsal tartoznak, ezt megőriznék. A másik a kápolna, mert templomot nem 
bontanak, hanem építenek. A többiből parkot, közel 300 parkolót építenének és egy nagy 
szökőkutat, hogy legyen belakva és legyen szép, kedves kiránduló helye a belvárosnak ez a 
része. Megnyílik arra a lehetőségük ezt megelőzően, hogy a Bajcsy Zsilinszky utcát 
megnyissák, ebben megköszönte Tóth István főmérnök úrnak az előkészítő munkáját. A 
kórház helyreállítja a lezárt aszfaltburkolati részt egészen a Biczótól a Talliánig, a következő 
rész a városé lenne. Át akarják nyitni, mint korábban is volt, a közforgalomnak. Ezt 
megelőzően el kell végezni a közmű rekonstrukcióját, mely 150 millió forintba kerül. Nem 
célszerű úgy aszfaltburkolatot ráhúzni az utcára, míg nem újítják fel a közművet. Ez  
lassíthatja a befejezés idejét. A kollégái azt vizsgálják, hogy a bérleti díjként befizetett pénz 
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milyen ütemben vihető át közmű rekonstrukcióra. Ezzel együtt a belváros ezen nagyon 
túlzsúfolt területe levegőssé válik és a parkolás szempontjából is jelentős javulás várható. 
Megköszönte főjegyző úrnak az ilyen típusú konstrukcióknak az összerakását.  
  
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: Kérdése volt, hogy a 250-300 parkolóhely kialakítását mikorra 
teszik időben? Mikorra tervezik az utca megnyitását, hogy átjárható lesz ez a rész? 
  
Szita Károly polgármester: Reméli, hogy legkésőbb augusztus közepéig a soron következő 
kormányülésre be fog menni azaz előterjesztés, hogy a kormány legalább a megyei jogú 
városokkal a területi operatív programokra leszerződik. 15 milliárd forint áll rendelkezésükre 
és a TOP-ba betették ezt a rekonstrukciót. Amennyiben leszerződik velük erre a Kormány, 
megkapják a lehetőséget, hogy ezt ebből a 15 milliárd forintból meg tudják csinálni. Nem 
merik még megrendelni a kiviteli terveket, amíg nem látják, hogy ezt a TOP-ból meg tudják-e 
csinálni, mert jelentős mértékű beruházást fog igényelni. Amennyiben augusztusban megkötik 
a szerződést, utána Szirják Imréné igazgató asszonyék megrendelik a kiviteli terveket. Úgy 
gondolja fél év alatt elkészülnek. Reméli, 2016 II. felében neki tudnak állni a pályázatok 
lebonyolításával. Kórháznak az volt a kérése, hogy ne kelljen még év végével megnyitni az 
utat, mert nem készül el a beruházás. Kérésük volt, a képviselő-testület tolerálja azt a 
kérésüket, hogy akkor nyissák meg teljesen a Bajcsy Zsilinszky utcát, amikor levonul az  
utolsó daru is a kórház építkezéséről, ami a következő év vége egyébként. Főmérnök úrék 
majd kialkudnak valami optimálisabb időpontot e tekintetben, vagyis nem a saját akartuk 
határozza meg, hogy mikor nyitják meg az utcát végig. Attól függ, hogy a kórház kérdését  
milyen mértékben tudják befogadni, mert ha azt látják, hogy kényelmi szempontból kérik 
akkor nem fognak engedni. Ha valóban látszik az, hogy vannak racionális érvek is mögötte, 
akkor tolerálni fogják.  
  

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3524   Száma: 15.07.08/7/0/A/KT 
Ideje: 2015 július 08 18:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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115/2015. (VII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Szigeti-Gyula János Egészségügyi 
Szakképző Iskola költözésére tekintettel a Kaposvár, Tallián Gyula u. 12. szám alatti ingatlan 
hasznosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta. 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a LIA 
Alapítványi Óvoda és Szakképző Iskolával a Kaposvár, Tallián Gy. u. 12. szám alatti épület 
mindösszesen 415,2 m2 alapterületű helyiségeinek 2015. július 01. napjától 2018. június 30. 
napjáig tartó határozott időtartamra, havi 229.113,-Ft+Áfa bérleti díj fizetési kötelezettséggel 
történő bérbeadására vonatkozó megállapodást aláírja, a MÁV Zrt.-vel létrejött bérleti 
szerződésből eredő kötelezettségnek eleget téve azzal, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos 
költségek a bérlőt terhelik. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. augusztus 31. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a BábSzínTér Közhasznú 
Alapítvány részére biztosítja a Kaposvár, Tallián Gy. u. 12. szám alatti épület mindösszesen 
364,53 m2 alapterületű helyiségcsoportjainak rezsi fizetési kötelezettség melletti térítésmentes 
használatát 2015. július 01. napjától határozatlan időtartamra. A helyiségek birtokbavételére a 
Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolával egyeztetve, az Iskola kiköltözését 
követően kerülhet sor, azzal hogy az Önkormányzat a használati megállapodást 90 napos 
felmondási határidővel az ingatlan más célú hasznosítási elképzelése esetén felmondhatja. A 
helyiségcsoportok felújítási és átalakítási költségei (pl. fűtő-hűtő berendezés kiépítése, 
nyílászáró csere, vizesblokk kiépítése, külön közüzemi órák felszereltetése) az Alapítványt 
terhelik, melynek megvalósítása előtt köteles beszerezni az Önkormányzat hozzájárulását. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. augusztus 31. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felkéri a Polgármestert, 
hogy kezdeményezze a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál a Szigeti-Gyula János 
Egészségügyi Szakképző Iskola kiköltözésére tekintettel a vagyonkezelési szerződés 
módosítását azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú, Kaposvár, Tallián Gy. u. 12. szám alatti 
épületegyüttesre (kaposvári 650, 651, 652 hrsz-ú ingatlanok) kerüljön megszüntetésre a 
vagyonkezelői jog. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a vagyonkezelési szerződést 
módosító megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. szeptember 30. 
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-----8. Előterjesztés a piac területén létesült helyi termékek boltja ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges megállapodásról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3525   Száma: 15.07.08/8/0/A/KT 
Ideje: 2015 július 08 18:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100.00 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
116/2015. (VII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező, a Kaposvári Nagypiac Kft-vel a kaposvári 454 hrsz-ú ingatlanon létesült helyi 
termékek boltja épület önálló tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére és  
földhasználati jog létesítésére vonatkozó megállapodást jóváhagyja, annak aláírására a 
Polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:             2015. július 31. 
 
 

-----9. Előterjesztés a "Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése" 
című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatokról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester: A költségvetés tárgyalásánál keveselték azt a pénzt, amit 
intézmény felújításra szánnak. Intézmény felújítást csak úgy szabad csinálni,  ha komplexen 
csinálják azt épületenergetikával együtt. Ebben az esztendőben minimum 600 millió forintot 
fognak költeni intézmény felújításra. Elkezdenek egy jelentős orvosi rendelő  felújítási 
programot, amelyben a Kaposfüred, Hajnóczy úti, Rét utcai, Békefüredi lakótelepi orvosi 
rendelők újulnak meg. Lehetőségük lett arra, hogy plusz 300 millió forintot fordítsanak 
intézmény felújításra. Arra kér engedélyt a képviselőktől, hogy kétszer 150 millió forintra 
beadhassák a pályázatukat. Jó eséllyel pályázhatnak arra, hogy a Rét utcai orvosi rendelőt is 
kompletten felújíthassák, a Munkácsy Mihály Gimnázium teljes egészében megújulhasson, és  
a Gárdonyi Géza Általános Iskola is megújulhasson. Ezekre az intézményekre adnák be a 
pályázatokat, és ha ebben az évben sikeresek lesznek, akkor 600 millió forintot tudnak 
felújításra költeni.  
  

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3526   Száma: 15.07.08/9/0/A/KT 
Ideje: 2015 július 08 18:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 92.86 72.22 
Nem 1 7.14 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
117/2015. (VII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Középületek kiemelt jelentőségű 
épületenergetikai fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatokról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a KEOP-2015-5.7.0 

kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be a Gárdonyi Géza Tagiskola és a Tar Csatár 
Központi Óvoda épületenergetikai fejlesztésére. A pályázatban tervezett tevékenységek 
összköltsége és a pályázott támogatás összege maximum 150 000 e Ft.  
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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:   2015. december 31. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a KEOP-2015-5.7.0 

kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be a Munkácsy Mihály Gimnázium és  a Rét Utcai 
Központi Óvoda épületenergetikai fejlesztésére. A pályázatban tervezett tevékenységek 
összköltsége és a pályázott támogatás összege maximum 150 000 e Ft. 

 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2015. december 31. 
 
 
-----10. Előterjesztés a 2015. június 15-én bekövetkezett felhőszakadás következménye 

miatt benyújtandó vis maior pályázatról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 
Szita Károly polgármester: Június 15-én nagy esőt kaptak, melyre vis maior támogatási 
igényt nyújtanak be. Az előterjesztésben rosszul számoltak, köszönte a Műszaki Bizottságnak, 
hogy ezt módosította. 4350 ezer forint önrész helyett 4695 ezer forint önrészt vállalnak, 15 
millió forint a vis  maior kár, amire a pályázatot benyújtják. Ezzel a módosítással kéri 
elfogadni. 
 
 

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

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

#: 3527   Száma: 15.07.08/10/0/A/KT 
Ideje: 2015 július 08 18:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
118/2015. (VII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2015. június 15-ei 
felhőszakadás miatti vis maior kárigényről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy vis 
maior pályázatot nyújt be az előterjesztésben feltüntetett helyszíneken bekövetkezett 
káresemény következményeinek elhárítása során keletkezett rendkívüli kiadások megtérülése 
érdekében. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a károsodott 
közterületek helyreállítása a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjainak 
figyelembevételével történik. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
kérelem benyújtására. 
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
Határidő:   2015. július 29. 
 
 
2. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges önrészt, 4.695.000,- Ft-ot a 2015. évi 
költségvetés működési célú általános tartalékkerete terhére biztosítja. Az Önkormányzat saját 
erejébő l a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. A káresemény 
forrásösszetétele ez alapján:  
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Megnevezés 2015. év % 

Saját forrás 4.695.000,- Ft 30 % 

Egyéb forrás 0,- Ft 0% 

Vis maior támogatási igény 10.955.000,-Ft 70 % 

Források összesen 15.650.000,- Ft 100 % 

 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2015. július 29. 
 
 

-----11. Előterjesztés a 2015. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről ----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Kérte, támogassák a Vízmű Kft. döntését, hogy legalább 
kétévente egyszer hirdessék meg a szennyvíz rákötési akciót.  
 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3528   Száma: 15.07.08/11/0/A/KT 
Ideje: 2015 július 08 18:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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119/2015. (VII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a környezet védelme és a meglévő  
szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep jobb kihasználtsága érdekében a KAVÍZ 
Kft-vel közösen rákötési akciót hirdet. 
A szennyvízcsatorna hálózatra történő utólagos lakossági rákötések ösztönzésére 2015. július 
13. és 2015. október 16. közti időszakra vonatkozóan a Közgyűlés a szennyvízcsatorna 
közmű-érdekeltségi hozzájárulás mértékéről szóló 3/2009. (II.26.) számú önkormányzati 
határozatában meghatározott 125.000,- Ft + 27 % ÁFA = 158.750,- Ft/lakás összegű lakossági 
közmű-érdekeltségi hozzájárulás összegét 50 %-kal, 62.500,- Ft + 27 % ÁFA = 79.375,- 
Ft/lakás összegre csökkenti. 
Az ingatlantulajdonosnak ezen időszak alatt a hálózatra történő csatlakozást is el kell 
végeztetnie. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2015. július 13. – 2015. október 16. 
 
 

-----12. Előterjesztés a Kapos Baranta egyesület helyiséghasználati kérelméről----- 
 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 
Szita Károly polgármester: A napirend határozati javaslata esetében határidő  módosítást 
kért a bizottság, 2015. július 15. legyen július 01. helyett. Kapos Baranta egyesület 
helyiséghasználatáról szól az előterjesztés. Kérte a módosítással együtt szavazzanak. 
  
 

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

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

#: 3529   Száma: 15.07.08/12/0/A/KT 
Ideje: 2015 július 08 18:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
120/2015. (VII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata a Kapos Baranta Egyesület térítésmentes használatába adja a Kaposvár, 
Sörház utca 10. szám alatti (8941 hrsz-ú) ingatlant 2015. július 15. napjától határozatlan 
időtartamra az alábbi feltételekkel: 
 

a) a használó az ingatlant az Egyesület alapszabályában meghatározott célokra és  
tevékenység gyakorlására használhatja, 

b) az ingatlan megtekintett állapotban kerül használó részére átadásra, használó csak az  
Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása esetén végezhet átalakítást az 
ingatlanon, 

c) a használati időtartam alatt az ingatlanban keletkezett esetleges károkat az  
Önkormányzat által megállapított összeggel köteles a használó megtéríteni, 

d) a helyiségcsoport használata során keletkezett rezsiköltségek a használót terhelik, 
e) használó köteles gondoskodni az udvar rendben tartásáról, 
f) az Önkormányzat 60 napos határidővel egyoldalúan jogosult felmondani a szerződést 

az ingatlan más célú hasznosítása esetén, 
g)  az Önkormányzat jogosult az ingatlanon található lakást önállóan hasznosítani. 

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

-----13. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról----- 
 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3530   Száma: 15.07.08/13/0/A/KT 
Ideje: 2015 július 08 18:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
121/2015. (VII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a nem lakás célú helyiségek bérletére 
érkezett ajánlatokról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 
1.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Füredi utca 65-67. sz. alatti 152 

m2 alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben az ajánlattevő a 
hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz. 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2015. július  
15. napjától határozott 1 éves időtartamra bérbe adja 5.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a 
Kaposvári Egyházmegyei Karitász (7400 Kaposvár, Dr. Kovács S. Gy. u. 2.) részére 
irodai tevékenység és adományok raktározása céljára azzal, hogy a bérleti díj évente az  
infláció mértékével emelésre kerül.  A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, 
azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2015. július 31. 
 
2.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd utca 49. sz. alatti 17,34 

m2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 
kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben az ajánlattevő a 
hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz. 
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        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2015. július  
15. határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 2.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért Decsi János  
(7400 Kaposvár, Pete Lajos utca 2/a.) részére raktározási tevékenység céljára azzal, hogy  
a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket  
nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:                  Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2015. július 31. 
 
3.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Kossuth tér 4. sz. alatti 48 m2 

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

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2015. július  
15. határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 5.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Gold 
Consulting Szociális Szövetkezet (7400 Kaposvár, Ady E. u. 3.) részére raktározási 
tevékenység céljára azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül.  
A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. A bérlő  köteles a 
pályázatában vállalt felújítási munkálatokat Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatóságának műszaki ellenőrzése mellett elvégezni. 

       Felelős:                  Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2015. július 31. 
 
4.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Kossuth tér 5. sz. alatti 576,31 m2 

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

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2015. július  
15. határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 240.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Zeugma 
Kebap Vendéglátó Kft. (1106 Budapest, Jászberényi út 45.) részére vendéglátói 
tevékenység céljára azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül.  
Bérbeszámításra az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X. 03.) 
önkormányzati rendeletben szabályozott körben és mértékben van lehetőség. A bérleti díj 
a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.  

       Felelős:                  Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2015. július 31. 
 
 

-----14. Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét érintő 
kérdésekről----- 

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

 
Szita Károly polgármester: Felhívta a figyelmet arra, hogy 27,8 millió forint önrész 
vállalásáról is döntenek amennyiben elfogadják az előterjesztést, hogy egy korszerű, jóval 
nagyobb, jelenleg a napozóteraszokat is érintő lefedést tudjanak az 50 m-es medencére tenni. 
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Köszönet a Vízilabda Klubnak, hogy sikerült annyi társasági adó pénzt összeszednie, hogy 
azzal a kéréssel fordulhatott a Közgyűléshez, hogy az önrészt vállalják fel és a beruházást 
meg lehessen csinálni. Elindítanak egy olyan beszélő lámpa beruházási programot, amely azt 
a lehetőséget biztosítja vakok és gyengén látóknak, hogy biztonságosan közlekedhetnek 
Kaposváron. 13 olyan csomópont van még – egyik sem önkormányzati tulajdonú, hanem 
állami – amelyik nem beszél. Három ütemre bontották ennek a költségeit és azt javasolják, 
álljanak neki az I. ütemnek, melynek a 6,8 millió forintba kerül a költsége.  
  

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Az előterjesztés 1. határozati javaslatához kapcsolódva kérdése 
volt, hogy a színház többlettámogatási igényét illetően ez 8,2 millió forint jól értelmezi, hogy 
ez abból származik, hogy az intézmény vezetője leépíteni kíván a színházban? 
  
Szita Károly polgármester: Úgy fogalmazna, hogy abból is. A belső ellenőrzést kiküldték, a 
belső ellenőrzés elkészítette az anyagát, olyan költségtakarékossági intézkedésekre hívta fel a 
színház figyelmét, amit racionálisnak tartott. A színház igazgatója és vezetése az ellenőrzés  
alapján ezeket az intézkedéseket elkezdte, és ennek vannak egyszeri költségei és kihatásai.  
Azzal a reménnyel kezdte el és hozta ide, hogy az egyszeri költségeket, és kihatásokat 
szavazzák meg, hogy a következő évben megtakarításként jelenjen meg. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Elnézést kért, hogy visszakérdez, de ez a belső ellenőrzés gondolja 
a személyi ügyeket nem érintette? Az előterjesztés úgy fogalmaz, hogy munkaviszony 
megszüntetésekhez kapcsolódó kifizetések miatt nem tervezett kiadások is felmerülnek. Ebbő l 
arra következtet, hogy azok a személyi döntések, amiket a színház vezetése hozott, azok nem 
tervezett személyi döntések voltak. Úgy kerül sor leépítésre a gazdasági évet illetően, hogy 
ezek nem tervezett leépítések voltak, mert az előterjesztés is szó szerint így fogalmaz, hogy 
nem tervezett kiadások is felmerültek. Ezért kérdezett rá, hogy ezek szerint leépítést 
finanszíroznak, melyre polgármester úr azt válaszolta, hogy egy részben igen, másrészben 
nem. Eddig a színház minden többlet támogatási igényét támogatta, függetlenül attól ki volt  
az igazgató és mit kért, mert fontosnak tartotta a színház ilyen igényeit. Júniusban is 
megszavazta a 12,5 millió forintos többlettámogatási igényt. Most ezt nem kívánja 
megszavazni, azért mert ezt nem tudatosnak és nem tervszerűnek tartja, akkor is, ha 
jelentkezhetnek fejlesztés érdekében is, darabokhoz kapcsolódóan, a működéshez  
kapcsolódóan olyan többletigények, melyeket finanszírozni kell, és az önkormányzat 
támogatását kéri a színház. Ezt is hajlandó lenne támogatni, de azt nem tervezetten, nem 
tudatosan hoznak személyi döntéseket, mármint a színház vezetése, és ennek az igényét kell 
az önkormányzatnak finanszírozni, ezt nem tudatos és tervszerű működésnek tartja. Ebből a 
színházból az elmúlt időben épp elég igen jelentős és igen neves színész és művész távozott. 
Nem tudja hova fog ez vezetni, nem dolga megítélni, nem akarnak a művészetből politikai 
kérdést csinálni, de azt látja, hogy igen neves színészek és művészek távoztak ebből a 
színházból. Most ismételten ez következik be, ráadásul nem tervezetten, ennek a 
többletigényét pedig finanszírozza az önkormányzat. Ezt nem tartja támogatandónak, ezért azt 
kérte a Közgyűléstől és polgármester úrtól, hogy ebben az előterjesztésben a határozati 
javaslatok esetében az első pontról külön szavazzanak, a többiről lehet egyben.   
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Szita Károly polgármester: Így fogja tenni, a napirendet lezárta. Schwajda György 
emlékeznek még mit indítottak ellene, milyen sajtóhadjáratot. Itt a Közgyűlésen mit műveltek 
az ország legjobb rendezőjével, aki miatt Kaposvár büszke lehetett, hogy őt választotta. Azt 
kérte, álszentek ne legyenek. Odáig ne menjenek el, hogy a színház működésébe beleszólnak. 
Mondják azt, hogy váltsák le az igazgatót, álljanak ki és mondják azt, hogy elégedetlenek az ő  
működésével, lehet érvelni, lehet vitatkozni, ő meg megvédi. A határozati javaslat első  
pontjáról szavazzanak. 
 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3531   Száma: 15.07.08/14/0/A/KT 
Ideje: 2015 július 08 18:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 1. pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 92.86 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 7.14 5.56 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3532   Száma: 15.07.08/14/0/A/KT 
Ideje: 2015 július 08 18:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat többi pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 



 26 

122/2015. (VII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a költségvetést érintő kérdésekrő l 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta. 
 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Csiky Gergely  
Színház Nonprofit Kft részére a 2015. évi gazdálkodás biztonsága érdekében 8.265 eFt 
működési többlettámogatást hagy jóvá az általános működési célú tartalék terhére. 

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

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposfüred Sport Club részére a 
2014/2015-ös bajnoki szezon bérleti díj többletköltségeire 895 e Ft támogatást biztosít 
a költségvetési rendelet céltartalékában elkülönített működési tartalékkeret terhére.  
 
 Felelős:               Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 Határidő:            2015. július 31. 
 
 

3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a kaposvári 15385 hrsz-ú ingatlanon található füves 
sportpályát 2015. augusztus 15. napjától 2015. november 30. napjáig (168 óra 
időtartamban) és 2016. március 15. napjától 2016. június 30. napjáig (168 óra 
időtartamban) tartó időszakra, mindösszesen 336 óra időtartamban 5.500,-Ft+rezsi/óra 
+Áfa minimum bérleti díjért pályázat útján bérbe adja sport célú hasznosításra az 
előterjesztéshez csatolt pályázati kiírás szerint.  

 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:                            2015. augusztus 15. (szerződéskötés) 
 
 

4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Vízilabda Klub részére 
utánpótlás-nevelés céljára a 2014/2015-ös bajnoki évadra vonatkozó TAO 
pályázatának önerejéhez 5.000 e Ft működési támogatást biztosít a Klub a 2015. évi 
költségvetési rendeletben elkülönített, fel nem használt eredményességi támogatása 
terhére.   
 
 Felelős:               Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 Határidő:            2015. július 31. 
 
 

5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Vízilabda Klub Kft részére a 
Városi Fürdő 50 m-es medencéje fölé új sátor beszerzésére és kapcsolódó munkálatok 
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elvégzésére benyújtott TAO pályázat önerejéhez 28.728 e Ft de minimis támogatást 
biztosít a 2015. évi költségvetési rendeletben elkülönített általános működési tartalék 
keret terhére.   
 
 Felelős:               Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 Határidő:            2015. július 31. 
 

6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kőhárs utca Északi 
végén burkolat felújításra 6.329 e Ft-ot biztosít általános felhalmozási célú tartalék 
terhére. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

    Molnár György igazgató 
Határidő:            2015. október 31. 

 
7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2015. évben a 67. sz. 

út Kontrássy utca, 67. sz. út Kereszt utca, 67. sz. út Füredi csomópont, 610. sz. út 
Honvéd utca kereszteződésekben kerüljön távirányítós hangjelző berendezés  
felszerelésre. A beruházás fedezetére 6.854 e Ft-ot biztosít az általános felhalmozási 
célú tartalék terhére. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
Határidő:            2015. október 31. 

 
 

-----15. Előterjesztés a Juan Gyenes fotóművészt bemutató könyv kiadásának 
támogatásáról----- 

 
 

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

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

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

#: 3533   Száma: 15.07.08/15/0/A/KT 
Ideje: 2015 július 08 18:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
123/2015. (VII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Fernando Olmeda spanyol 
művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből (kiadója a Méry Ratio Hungary 
Kft.) 500 példány megvásárlásához az általános működési céltartalék terhére 1.500.000, -Ft-ot 
biztosít. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:  2015. október 31. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 
 

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


