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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

 
Szita Károly polgármester: Sok szeretettel köszöntött mindenkit az ősz első munkaterv 
szerinti Közgyűlésen a Képviselő Hölgyeket és Urakat, kollégáit, sajtó képviselőit és 
mindazokat, akik a Kapos Televízión keresztül kísérik figyelemmel a munkájukat. 
Megállapította, hogy a testület mind a 18 tagja jelen van, a Közgyűlés határozatképes.  
 
Kérte, hogy  a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendre  

- a Humánszolgáltatási és Titkársági Igaz gatóság vezetésével kapcsolatos szóbeli 
előterjesztést, 

- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést,  
- valamint az Interpelláció napirendet. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3547   Száma: 15.09.10/0/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
133/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  

- a Humánszolgáltatási és Titkársági Igazgatóság vezetésében beállt változásokról szóló 
szóbeli előterjesztést, 

- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést, 
- valamint az Interpelláció napirendet. 

 
1.) Előterjesztés a Humánszolgáltatási és Titkársági Igazgatóság vezetésében beállt 

változásokról (szóbeli) 
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester                  
  
2.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosításáról 
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester                  
 Közreműködik:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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3.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző                  
 Közreműködik:   dr. Farkas Edit aljegyző 
 
4.) Előterjesztés a Kaposvár, Szigetvári u. 9. fsz. 4. szám és a Kaposvár, Kaposfüredi út 

105. szám alatti üres lakások bérlakás-állományból történő kivonásáról 
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester                  
     dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik:   Molnár György igazgató 

 
5.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 

jóváhagyásáról és az M11 jelű módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 
6.) Előterjesztés a Kaposvári GESZ vezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati 

kiírásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  dr. Bendli Attila igazgató 
   

7.) Előterjesztés városgondokság-vezető (magasabb vezetői) beosztás ellátására 
vonatkozó pályázati kiírásról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   dr. Bendli Attila igazgató 
 
8.) Előterjesztés az adósságkezelési szolgáltatás tárgyában az E.ON Energiaszolgáltató 

Kft-vel kötendő együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik:   dr. Farkas Edit aljegyző 
 
9.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2016. évi 

fordulóhoz való csatlakozásról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Farkas Edit aljegyző 

              
10.) Előterjesztés a Kapos Kistérségi Szociális Szövetkezettel létrejött együttműködési 

megállapodás felbontásáról és a szövetkezettől visszavett termőföldek 
hasznosításáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Molnár György igazgató 
 
11.)Előterjesztés a MÁV Zrt.-től bérelt ingatlanrész térítésmentes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó kérelemről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:   Molnár György igazgató 
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12.) Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum elhelyezésére a 
Somogy Megyei Önkormányzattal térítésmentes használati jog alapítására, valamint 
a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetésére kötött megállapodások 
módosításáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Molnár György igazgató 

 
13.) Előterjesztés a Kaposvár, Szent Imre u. 14/C. szám alatti ingatlan 

tulajdonviszonyainak rendezéséről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Molnár György igazgató 

 
14.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:   dr. Kéki Zoltán főjegyző 
 

15.) Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:   Jenei Zoltánné irodavezető 
 

16.) Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP 
2.3.0/2F/2010-0003 számú Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs pályázata 
kapcsán többlet műszaki tartalom benyújtásának jóváhagyásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Jenei Zoltánné irodavezető 

 
17.) Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Szirják Imréné igazgató 

 
18.) Előterjesztés Kaposvár Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált 

Településfejlesztési Stratégiáját támogató szakági fejlesztési koncepciók 
elfogadásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:   L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

19.) Tájékoztató Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Területi 
Programjának az 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat alapján történt 
módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:   Szirják Imréné igazgató 
 

20.) Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik:   dr. Bendli Attila igazgató 
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21.) Tájékoztató polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2015. II. negyedév) 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik:   dr. Bendli Attila igazgató 
 
22.) Bizottsági előterjesztés a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó, kaposvári 

székhelyű intézmények kedvezményes helyiség és sportpálya használatáról 
Előterjesztő:   Felder Frigyes tanácsnok 

   dr. Szép Tamás tanácsnok 
      Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
23.) Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
24.) Interpelláció 
 
 
Aki itthon volt nyáron érzékelhette azt, hogy fesztiválok tekintetében sikeres nyár volt. 
Gondolva a Labdarúgó Ifjúsági Fesztiválra, amely már nem is annyira labdarúgó, hisz több 
sportág képviselője volt itt Kaposváron. Rekord létszámú volt az idei,  több mint 4000 vendég 
volt ebben az időszakban a városban.  Az előző évekhez hasonlóan nagy sikert hozott a 
városnak a Kamarazenei Fesztivál, ami miatt szintén nagyon sok vendég látogatott el a 
városba. Elindították a tanévet is. Elindult az iskola. Az első osztályos kisgyermekek több 
mint 600-an vannak, megkapták a város szimbolikus ajándékát a tolltartót. Sikerült ebben az 
esztendőben is egy olyan csomagot összerakniuk – köszönet a szociális irodának – ami 100 
millió forint segítséget tudott nyújtani azon kaposvári családoknak, amelyeknél nehézséget  
okozott az iskolakezdés. Ebben az esztendőben negyedik alkalommal köszönthette az 
Életfánál a kaposváriakat. Rekordlétszámú kisgyermek neve került fel az életfára. Kérdezték, 
ha megtelik a második Életfa mi lesz? Akkor majd felépül a harmadik fogalmazta meg, mert  
boldogság és öröm látni édesanyákat, édesapákat, nagymamákat, nagypapákat 
kisgyermekeikkel, unokáikkal együtt ezeken a felemelő ünnepségeken. Amit ígérni tud az  
őszre, az sok-sok munka, mert az élet nem áll le. Tájékoztatásul elmondta, készülnek a város 
új buszai, november 1-jével ezek a buszok megérkeznek. Intézmény-felújítási programban 
legnagyobb az idei,  900 millió forintot fordítanak erre.  Ebben vannak óvodák, általános és  
középiskolák, orvosi rendelők, vannak művelődési házak, van sportlétesítményeknek a 
felújítása. Ez köszönhető annak, hogy az előző Európai Uniós ciklus végén maradt KEOP-ból 
szabad forrásokra lehetet pályázni. Csak az utolsó egy hónapban, 450 millió forint intézmény-
felújítási igényt sikerült szerezniük. Folynak a munkák, kettőnél nincs még támogatási 
szerződés, de az is hamarosan el fog indulni. Reméli, még az őszben be fogják tudni fejezni 
mindegyiket, 24 intézményben van felújítás. Nagy munka folyt a gyógynövény- és 
zöldségtermesztési program keretén belül. Jól megy a program és külön örül, hogy az idei 
termések már megjelentek a kaposvári nagypiacon is. Jelenleg 85 embernek adnak munkát a 
volt töröcskei célgazdaság környéken, ami tekintélyes létszám. A következő évben még 
többre számítanak a program kiegészítésekkel. Zajlik a hulladékgazdálkodási program is. A 
próbaüzem és a műszaki átadás elkezdődött ezzel együtt a telepen. A próbaüzem végeztével 
fogják átadni az egész telepet. Elindultak azok a lakossági fórumok, lakossági tájékoztatók, 
amelyek a Zöldvárosnak megfelelő koncepció kapcsán tájékoztatják a kaposváriakat, hogy 
kapják majd a kék kukát, milyen új hulladékgazdálkodási rendszer indul majd Kaposváron. 
Azt szerette volna kifejezni, hogy nem volt eseménytelen a nyár sem.  
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-----1. Előterjesztés a Humánszolgáltatási és Titkársági Igazgatóság vezetésében beállt 
változásokról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: dr. Nadrai Norbert 27 évet dolgozott a Polgármesteri 
Hivatalban. 1995-től titkárság vezető volt, amikor kinevezték Ő volt a Városháza legfiatalabb 
igazgatója. Kiválóan végezte a munkáját Nadrai igazgató úr, de úgy döntött, hogy 
fiatalemberként érdemes lenne váltania – régóta benne volt ez a szándék – és elment 
közvetlenül Handó Tünde mellé dolgozni. Az Országos Bírósági Hivatal 
főosztályvezetőjeként dolgozik most Budapesten. Hálás, és azt gondolja, sokan hálásak 
lehetnek Nadrai Norbertnek azért a munkáért, amit végzett és mindnyájuk nevében azt 
gondolja, jó szívvel kívánhat neki minden jót az új munkahelyén. Kérte, hozzanak közgyűlési 
határozatot, amely arról szól, hogy megköszöni Nadrai igazgató úrnak a munkáját. Bemutatta 
dr. Bendli Attilát, akit megbíztak az igaz gatói feladatok ellátásával és irodavezetői feladatok 
ellátásával pedig dr. Gróf Reginát. Jó munkát kívánt mindkettőjüknek az előttük levő  
feladatokra. Kérte, hogy közgyűlési határozatban fejezzék ki köszönetüket Nadrai Norbert 27 
éves munkájáért itt a Polgármesteri Hivatalban. 
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3548   Száma: 15.09.10/1/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
134/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét fejezi ki dr. Nadrai Norbertnek a 
Kaposvári Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Titkársági Igazgatóság volt  
igazgatójának a Hivatalnál végzett több mint két évtizedes magas színvonalú és lelkiismeretes  
munkájáért. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Bendli Attila igazgató 
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Határidő: azonnal 
-----2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és 

a költségvetési rendelet módosításáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Két kiegészítést tett, ami az idei költségvetést illeti és kérte, 
hogy támogassák a kiküldött módosításokkal együtt. Az egyik a Megyei Jogú Városok 
Szövetségének az ülésén merült fel, hogy függetlenül attól, hogy mindenki önállóan segíti a 
kárpátaljai településeken élő magyar honfitársaikat – ha vissza emlékeznek két településnek 
több mint 6 millió forint támogatást juttattak el – de nem változik semmi Ukrajnában és jön a 
tél. Megyei Jogú Városok 23-an vannak 5-5 millió forintot a Szövetség által nyitott alszámlán 
helyezzen el, annak érdekében, hogy ezzel az ügy már jelentős segítséggel hatékonyabbak 
tudnak lenni. Azt kezdeményezi, hogy a költségvetésből 5 millió forintot utalhassanak át a 
Megyei Jogú Városok Szövetségének erre a címre nyitott alszámlájára. A másik, most át is  
adva a meghívást, Klíma napot szerveznek holnap, melyet ezt követően minden évben meg 
kívánnak rendezni. Ennek a költségét nem tervezték, 1,5 millió forint. Érdemes kimenniük a 
Kossuth térre, sok érdekes dolgot fognak látni. Ennek kérte a jóváhagyását. Kovács Katalin 
kolleganő jétől megkérdezhetik a pontos programot. Meghívta Áder János Köztársasági 
Elnököt erre a napra és elnök úr 16.00 órakor szeretettel vár mindenkit a Szivárvány 
Kultúrpalotában, ahol tart egy előadást a klímáról és fel kívánja hívni néhány dologra a 
figyelmet.  
  
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: Az önkormányzati tulajdonú cégek gazdasági helyzetéről kérdezne. 
Kiderült a Felügyelő Bizottsági jelentésekből, hogy az önkormányzati tulajdonú cégeik össz 
vesztesége 436 millió forint. Ez azt jelenti, hogy kb. 10 tagvállalata a Holdingnak veszteséges, 
van olyan, amelyik 95 millió forintos veszteséggel rendelkezik pl. KAVÍZ, és van olyan, 
amely 15,3 millió forintos veszteséggel, mint a tömegközlekedés, de a Jégcsarnoknak 32 
millió forintos vesztesége van, de nem akarja felsorolni a többit. Az ÁSZ jelentés szerint a 
cégeik alultőkésítettek és megállapítható, hogy ezeknek a vállalatoknak a tőke helyzetét 
rendezni kellene, hogy tudjanak fejleszteni, másrészt azt a szolgáltatást, amit végeznek, 
színvonalasan tudják végezni, illetve a likviditási gondjaikat tudják kezelni.  Kérdése az, hogy 
az önkormányzat mit kíván tenni annak érdekében, hogy ezt a helyzetet a Holding 
tagvállalatainál kezelni tudja és ez a tetemes veszteség valamilyen módon mérséklődjön, vagy 
megszűnjön a Holding tagvállalatainál? Olyan megjegyzés is látható volt ezekben a 
jelentésekben, amely arról szólt, hogy a hulladékgazdálkodási cégeknél megjelent az a 
megállapítás, hogy a CVS Hulladékgazdálkodási Társulás indított kötbér tárgyában pert 
cégeik ellen. Azt írta a Felügyelő Bizottság elnöke, ha ebben a CVS cég nyer, akkor 
ellehetetlenül a cégek működése. Úgy gondolja, nagyon lényeges kérdésről van szó, ha már 
egy kötbér tárgyában indított per ellehetetleníti a cégeik működését az önkormányzatnak 
cselekednie kell és ezt a helyzetet valamilyen módon kezelni kell.  A volt SÁÉV telepen 
kialakult helyzettel kapcsolatban kérdése volt, polgármester úr hogyan és mikor szeretné 
rendezni azt az anomáliát, ami kialakult a telepen, aminek az a következménye, hogy a 
hajléktalan szálló többedik alakalommal nem jutott hozzá vízhez? Hiszen az ott lévő 
vállalkozás azt állítja, hogy neki már szolgáltatási kötelezettsége nincs és azt kezdeményezte 
már korábban is az önkormányzatnál, hogy a vízi közművet vegye át és működtesse a 
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vízszolgáltatást a KAVÍZ. A képviselő-testület véleménye szerint nem rendelkezik minden 
információval, ha polgármester úr rendelkezik több információval, kérése ossza meg velük. 
Ezt a helyzetet valamilyen módon kezelniük kell,  hogy az ott lévő vállalkozások, azok 
jussanak megfelelő vízhez és a hajléktalan szállónál ne alakuljon ki olyan helyzet, hogy nem 
tudnak ivóvízhez jutni az ott lévők. A KOMÉTA féléves beszámolójával kapcsolatban 
kérdése volt, mi az oka annak, hogy a pénzügyi bizottság ülésén, ahova delegálta a Közgyűlés  
a KOMÉTA jelentését miért a Felügyelő Bizottság jelentését tárgyalták és miért nem a cég 
beszámolóját? A Közgyűlési döntés arról szólt, hogy félévente a cég beszámolóját fogják 
tárgyalni.  
  
Szita Károly polgármester: Arra kérte a képviselőket, hogy a véleményüket meghatározott 
keretek között, a véleményre rendelkezésre álló időkeretben mondják el és ne a kérdésekbe. 
Tisztelettel javasolta és kérte, mert így szétesik a Közgyűlés munkája. A cégeik 
veszteségesek, így van mindenhol sajnos ma Magyarországon a közszolgáltatás tekintetében 
így van és a veszteség egész addig fent fog maradni, amíg ekkorák lesznek a kintlévőségek. 
Másrészt, amíg az állam nem rendezi véglegesen a közszolgáltatók cégét, mert jelen 
pillanatban több a kiadás, mint a bevétel ez látszik a cégeknél és az árban is jelentkezik. Ez 
így fog maradni, míg a támogatási rendszer nem változik, vagy a tulajdon átrendeződés nem 
történik meg teljes egészében. Hivatkozott képviselő úr az Állami Számvevőszékre. Az 
elnöke azzal tisztelte meg Kaposvárt, hogy egy országos konferenciára előadóként kérte fel 
közszolgáltató cégek tekintetében bemutassa a kaposvári jó gyakorlatot az országnak. A 
SÁÉV telep az jelen pillanatban jogi ügy. Azt látja az egészből, hogy valaki elzárja a csapot, a 
területen lévők birtokháborításért segítséget kérnek a jegyzőtől, a jegyző pedig ezt a segítséget  
megadja. Főjegyző urat kéri meg, hogy ezt a jogi ügyet tárja a Közgyűlés elé és adjon 
tájékoztatást. KOMÉTA esetében, ha ez történt hibáztak a hivatali kollégák. Kérte dr. Bendli 
Attila igazgatót nézzék meg a korábbi közgyűlési határozatot, és ha nem csak a FEB 
beszámolóját, hanem a cég beszámolóját kérik, akkor a soron következő Pénzügyi Bizottságra 
legyenek kedvesek beterjeszteni, meghívva természetesen a KOMÉTA-nak az illetékeseit. 
   
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: A KOMÉTA féléves beszámolóját a következő Pénzügyi 
Bizottsági ülésen fogják tárgyalni. A SÁÉV telepet illetően, annak idején, amikor a SÁÉV-et  
felszámolták a felszámoló kereste meg az önkormányzatot, hogy segítsenek. Egyben nem 
tudja értékesíteni a telepet ahhoz, hogy telephelyeket alakítasson ki, és darabonként adhassa 
el, kellene közvetlen közúti csatlakozási lehetőség az akkori és a mai jogszabályok is ezt írják 
elő egy telekalakításhoz. Átvették, hogy segítsék csak az utat – közgyűlési határozat is erről 
szól – az üzemi vezetékek, szó sincs közműről, össze-vissza hálózzák be a volt SÁÉV telepet. 
Véletlenül sincsenek a közúton, az egyes telephely tulajdonhoz csatlakoznak és a telephely 
tulajdon részei. Kútból történik a vízellátás, nem fizet vízdíjat a Korona Kft., egyébként a 
felszámoló létrehozott egy céget az üzemelésre. Telekkönyvben a használat és üzemeltetés be 
van jegyezve, ezt kapta meg most a Korona, aki szabadulni akar, ezen teher alól. A vizet 
vételezik, a szennyvíz bejön a hálózatba, utánanéztek, évek óta egy forint díjat nem fizet a 
Korona a Vízmű Szolgáltató Kft-nek, miközben a telephely tulajdonosoktól beszedi az 
üzemeltetés költségeit. A megoldás az, hogy kiépítenének az önkormányzati úton olyan 
törzsvezetéket a csatlakozó pontokkal, amelyre rácsatlakozhatnak az egyes telephely 
tulajdonosok. Megjegyezve a telephelyen belül a belső vezetéket természetesen nekik kell 
kiépíteni. Ehhez szeretnének pályázati pénzeket, uniós pénzeket keresni. A jogi probléma az, 
hogy rácsatlakozott erre a vezetékre a Vöröskereszt által működtetett hajléktalan szálló is,  
ahol több mint 100 ember ellátása forog veszélyben, ha elzárják a közművet. Ezt tette meg a 
Korona, ennek a morális, emberi oldalát ítélje meg mindenki. Birtokvédelmet kértek a 
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hivataltól és birtokvédelmet adtak, valamint kötelezték a szolgáltatót állítsa helyre a 
vízszolgáltatást. Ez egy polgári jogi probléma, minden további jogvita a Bíróság előtt zajlik. 
  
Szita Károly polgármester: Kérése volt, ha igazolhatóan van szennyvíz kibocsájtás, és 
igazolható az, hogy nem fizetett érte a szennyvízkibocsátó, akkor egészítsék ki a jogi pakkot 
ezzel is.   
 

-----Hozzászólások----- 
 

Kováts Imre képviselő: Az előterjesztésben leírt Kapos Holding cégeinek gazdálkodásáról 
szóló tájékoztatás is azt igazolja, amit Gombos Attila vezérigazgató 2013. őszén jelzett 
kedvezőtlen gazdasági folyamatok tovább folytatódtak, sőt felerősödtek és nem látni ennek a 
végét sem. Sajnos a Kapos Holding leányvállalatainak Felügyelő Bizottságai által leadott 
jelentéseket a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, nem adnak érdemi információt a cégek 
gazdálkodásáról és úgy látja, hogy polgármester úr sem rendelkezik kellő információval 
ezekről a cégekről. A nyilvános céginformációban megjelent beszámolók azt igazolták, hogy 
a közszolgáltató cégek vagyonkezelői szervezetté történő szervezése, illetve belekényszerítése 
továbbra sem hozta meg a kívánt eredményt. A gazdálkodás eredményessége tovább romlott 
és jelen előterjesztés szerint változás 2015-ben sem várható. A vagyonkezeléshez ügyviteli 
tanácsadásnak tulajdonított éves költségmegtakarítás jóval elmarad attól a közel 500 millió 
forint díjtól, amit az üzletviteli tanácsadásért fizetnek a Holding leányvállalatai.  Az 
önkormányzat működési támogatása 2011 óta beállt 400 milliós szintre és el nem mozdult 
onnan.  Fejlesztésre, beruházásra, karbantartásra, árbevétel kiesés kompenzálására az 
önkormányzat további közel 300 milliós támogatást adott a Holding cégeknek. A 400 milliós  
működési támogatás nem tartalmazza a leányvállalatok veszteséges gazdálkodása miatt adott 
közel 250 millió forintos feltőkésítési összeget. Gyakorlatilag valamennyi közszolgáltatást 
végző Holding leányvállalat veszteséges volt 2014-ben. A Vagyonkezelő, amely közel 500 
milliós támogatás mellett is főkönyvelői 13 millió forintos nyereséget ért el.  Úgy gondolja, 
hogy politikai ráhatással nem lehet eredményt elérni. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Megköszönte a kérdéseire kapott válaszokat, hozzászólása 
nagyrészt ehhez kapcsolódik. Nyilvánvaló jogvitát, birtokvédelemmel kapcsolatos 
 
Szita Károly polgármester elvette a szót Pintér Attila tanácsnoktól. 
 
Szita Károly polgármester: Képviselő úr, nincs napirenden a SÁÉV ügy, kérje, akkor 
napirendre veszik. Nem ad szót, a költségvetéshez szóljon hozzá, ha ahhoz szól hozzá, 
megadja a szót.  
 
Pintér Attila tanácsnok: Polgármester urat kérdezte, választ kapott, amely azt jelenti, hogy 
alkalmas az ügy arra, hogy tárgyalja a Közgyűlés. 
  
Szita Károly polgármester: Átadta a szót Kiss Tamás képviselő úrnak. 
  
Kiss Tamás képviselő: Amióta világ a világ, Magyarországon önkormányzati cég nem 
nagyon volt még olyan gazdaságos vállalkozás, ami piaci szinten is megállta volna a helyét. 
Nem irigyli sem a gazdasági cégek vezetőit, sem az önkormányzatot abból a szempontból, 
hogy maga a kormányzat is megköti a kezüket. Gondol itt egy olyan rezsicsökkentésre, amiről 
korábban sosem volt szó, hogy ez milyen nehézségeket okok szemétszállításnál, vagy a 
KAVÍZ-nél, hogy szabott áron kell dolgozni, de az ezzel kapcsolatos kiadások továbbra is 
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emelkednek. Így nehéz kompatibilis üzleti tervet létrehozni, ilyen szemléletmóddal sosem 
lesz nyereséges egy önkormányzati cég. Ezt a békát vagy lenyeli az önkormányzat és még 
több támogatást kér a kormányzattól, vagy pedig előbb-utóbb a minőség rovására megy ez a 
fajta szemlélet.  
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Az intézmény felújításokkal kapcsolatban elmondta, a hozzá 
érkezett intézményvezetői reakciókból egyértelműen leszűrhető, hogy óvodától, bölcsödétől 
kezdve középiskoláig, amely intézményvezetők megkeresték azt a fajta elégedettséget, amely 
az intézmény felújításból fakad, úgy gondolja példa értékű. Szeretné megköszönni az  
önkormányzatnak, hogy ezt a nagy mennyiségű forrást rendelkezésre tudta bocsátani. Ezen 
keresztül tolmácsolná az intézmény vezetőknek a köszönetét is. Úgy gondolja ilyenekről 
érdemes beszélni. 
  
Szita Károly polgármester: Megköszönte tanácsnok úrnak és képviselő úrnak is a 
hozzászólását. Igaza van képviselő úrnak, mert több a kiadás, mint a bevétel. Az, hogy a 
bevétel alacsonyabb, mint korábban volt annak is köszönhető, hogy kevesebbet kell fizetni a 
közmű szolgáltatási díjakért, ugyanakkor a költségek nem álltak meg azon a szinten, hanem 
nőttek. A kérdés az, hogy a tulajdonosnak – az önkormányzatnak – el kell-e viselni? El kell 
viselni, mert egyetért azzal, hogy minél több közszolgáltatási díjat kelljen fizetni a 
közszolgáltatást igénybe vevőknek, ugyanakkor annak az előállítása magasabb költségbe 
kerül, akkor azt valahogy elő kell teremteni. Akár az államtól különböző támogatás  
formájában, akár a költségvetés hatékonyságának a formájában, de elő  kell teremteni. Ha 
egyetértenek egy célban, amely egy cégnek nehézségeket okoz, úgy gondolja, a nehézségeken 
kell segíteniük, nem pedig a célt kell megváltoztatniuk. Nagyon régen volt már ilyen 
nagymértékű intézmény felújítás, amikor a háziorvosi rendelőket is bele tudták venni a 
programba. Annak külön örül a felújításoknál, hogy sikerült elérni, hogy komplex módon 
jelenjen meg. Megköszönte a támogatást, a napirendi pontot lezárta. Pintér tanácsnok úr 
ügyrendi javaslatát követően szavazásra bocsátja a napirendet. 
  
 
Pintér Attila tanácsnok Ügyrendi: Arra kérte polgármester urat adja meg az előterjesztéshez 
kapcsolódóan a szót neki. Az önkormányzat cégei helyzetéről szeretne a költségvetéshez 
kapcsolódóan szólni. 
 
Szita Károly polgármester: 3 percben megadta a szót. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Több képviselő társa is említette a cégeik veszteségét. Polgármester 
úr említette, hogy a közszolgáltató cégek javarészt mindenhol veszteségesek, általában 
nagyobbak a kiadások, mint a bevételek. Nem mindegy, hogy ez a veszteség milyen mértékű,  
és az sem, hogy azon túl, hogy az állami támogatásra várva az önkormányzat mit tud tenni 
annak érdekében, hogy a cégek helyzetét rendezze. A tét nem kicsi, ellehetetlenül a cégek 
működése, ha pert veszt kötbér tárgyában indított eljárásban. Úgy gondolja, valamit tenniük 
kell annak érdekében, hogy megnyugtatóan tudjon működni a vállalat. Említette polgármester 
úr, hogy a kiadások azok, amelyek a cégeket veszteségessé teszik. A rezsicsökkentés hatását 
is említette, mely a cégeket veszteségessé teszik, a másik oldalon viszont megjelenik az is,  
hogy a KAVÍZ-nek közműadót kell fizetnie. A két tétel együtt 250 millió forintot jelent a 
KAVÍZ-nál, egy olyan vállalatnál, amely 2014-ig nyereséges volt és most már több mint 95 
millió forintos vesztesége van. Lássák azokat a tételeket is, amelyek egy nem önkormányzat 
által hozott döntésnek a következményei, valakinek meg kell fizetnie és ellentételeznie kell 
azokat, amiket a szolgáltatási oldalon adnak a fogyasztóknak, a másik oldalon finanszírozni 
kell közpénzből, hiszen veszteségként jelentkezik. A KOMÉTA-t illetően reméli úgy lesz, 
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ahogy a jegyző úr mondta, tárgyalni fogja a Pénzügyi Bizottság. Korábban a Közgyűlés 
tárgyalta félévente, legutóbbi alkalommal a polgármester úr javaslatára a Pénzügyi Bizottság 
hatáskörébe került.  
  
Kováts Imre képviselő: Nem felel meg a valóságnak az, hogy a közszolgáltató cégek mindig 
veszteségesek voltak. 2010 előtt egyetlen cég sem volt veszteséges, azóta lettek egyre inkább 
veszteségesek. Az előrelépésnek az a korlátja, hogy a költségtakarékosság érdekében a 
leányvállalatok gazdálkodása oly mértékben kézi vezérelt, hogy a szolgáltatás színvonalának 
romlásához vezetett. Évről évre romlik a költségtakarékosság jegyében az alaptevékenységük 
tárgyi és személyi feltételei. A vagyonkezelő túlnőtte azt az alapvető célt, amiért létrehozták. 
Mindent központosít, elvették a gazdálkodó szervezetektől az önállóságot. 
  
 
Szita Károly polgármester: A rezsicsökkentés azokat a településeket hozta különösen nehéz  
helyzetbe, ahol amúgy alacsonyak voltak az árak, mert abból jött le még a rezsicsökkentett ár. 
Ott ahol ennek az árnak a háromszorosa volt és azt érintette a rezsicsökkentés nem érte olyan 
nehezen, mint az ország második legolcsóbb vízdíjával rendelkező várost. A mérték az  
ugyanaz volt, százalékos formában lefelé. Itt alakultak ki azok a problémák, képviselő úr 
hozzászólására válaszolva. Nekik kell bölcsnek lenni, hogy megtartsák ezeket az alacsony 
díjakat, ugyanakkor működjenek továbbra is a cégeik.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3549   Száma: 15.09.10/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a kárpátaljai települések támogatásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 
 

#: 3550   Száma: 15.09.10/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a Klímanap pénzügyi fedezetének biztosítására az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

 
 

Szavazás eredménye 
 
 

#: 3551   Száma: 15.09.10/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a kiegészítő anyagok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 



13 

 

Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3552   Száma: 15.09.10/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77.78 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 22.22 22.22 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 38/2015.(IX.21.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3553   Száma: 15.09.10/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77.78 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 22.22 22.22 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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135/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
1.) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót  

jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

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

 
3.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás részére a 2/2015.(I.22.) önkormányzati határozat 8. pontja alapján a KEOP-
1.1.1/2F-09-2010-0004 azonosítószámú Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program 
projekt likviditási problémáinak kezelése érdekében 2015.-ben éven belüli 
visszafizetéssel jóváhagyott 380 millió Ft kölcsön összegét legfeljebb 880 millió Ft-ra 
módosítja, azzal, hogy a kölcsön a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0023 Kaposmenti 
Hulladéklerakó Eszközpark fejlesztés projekt átmeneti finanszírozási problémáinak 
rendezésére is felhasználható. A Társulás a kölcsönt a 2/2015.(I.22.) önkormányzati 
határozat 8. pontjában meghatározott feltételek szerint és kamattal köteles visszafizetni. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a kölcsönszerződés módosítására. 

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

4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a főállású 
Alpolgármester részére a hivatali gépkocsi közcélú használatát munkaidőben és  
munkaidőn kívüli időpontokban engedélyezi. Felkéri a Címzetes Főjegyzőt a 
használattal kapcsolatban a Gépjárművek használatának és üzemeltetésének rendjéről 
szóló szabályzat módosítására. 
 
Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2015. szeptember 30. 

 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Stílus Textilház Kft. 

bérleti díj csökkentési kérelmét támogatja és a Kaposvár, Ady Endre utca 10. szám alatt 
lévő 173 m2 alapterületű helyiségcsoport bérleti díját 2015. szeptember 15. napjától 
2015. december 31. napjáig bruttó 200.000,-Ft összegre mérsékli. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2015. szeptember 15. (szerződésmódosítás) 
 

6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a nem lakás célú helyiségek 
bérletére érkezett ajánlatokról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 
a) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő utca 8. sz. alatti 151 m2  

alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
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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. 
szeptember 15. napjától határozott 2 éves időtartamra bérbe adja 80.000,- Ft/hó + 
Áfa bérleti díjért Karabulut Abdulhaluk (7400 Kaposvár, Kecelhegyi u. 50.) részére 
cipő kereskedés céljára azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével 
emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt 
terhelik. 

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

 
b) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Arany János utca 33. sz. alatti 

33 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. 
szeptember 15. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 5.010,- Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért Szabados Krisztián (7400 Kaposvár, Zaranyi ltp. 4. fsz. 4.) 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 igazgató 
Határidő: 2015. szeptember 30. 

 
 
7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére 

2015. évben 26.141 e Ft működési többlettámogatást biztosít a helyi közlekedés  
támogatására kapott központi forrás terhére. 

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

 
8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Megyei Jogú Városok Szövetsége részére a 

kárpátaljai magyarlakta települések támogatására 5.000 e Ft támogatást biztosít az 
önkormányzat a 2015. évi költségvetési rendeletének céltartalékában elkülönített 
általános működési tartalékkeret terhére. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 

 Közreműködő:  Molnár György igazgató 
 Határidő:   2015. szeptember 30. (támogatási szerződés elkészítésére) 

 
9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. szeptember 11-re szervezett 

Kaposvári  Klímanap rendezvény programjaira 1.500 e Ft pénzügyi fedezetet biztosít az  
önkormányzata a 2015. évi költségvetési rendeletének céltartalékában elkülönített 
általános működési tartalékkeret terhére. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. szeptember 11. 

 
10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése befogadja az E.ON Dél-dunántúli 

Áramszolgáltató Zrt. által felajánlott 4.590.736 Ft közérdekű adományt és vállalja, hogy  
az adományt a Kaposvár 6505 számú főút Guba Sándor utca 57. szám előtti 
gyalogátkelőhely kialakítására fordítja. Felhatalmazza a Polgármestert az 
adományozóval kötendő közérdekű kötelezettségvállalásról szóló Megállapodás  
aláírására.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  Szirják Imréné igazgató 
    Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. szeptember 30. (megállapodás aláírása) 
    2016. január 31. (kivitelezés) 

 
 

11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Anna utca 1. szám alatt lévő,  516 
m2 alapterületű pék és cukrász tanműhely és bolt bérletére benyújtott pályázati ajánlatot 
érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2015. 
szeptember 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 300.000,- Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért a Slendy Kft (7400 Kaposvár, Fő u. 50.) részére azzal, hogy pályázó 
köteles (a tanműhely és a bolt külső tatarozását a Polgármesteri Hivatal Műszaki és 
Pályázati Igazgatóság műszaki ellenőrzése mellett elvégezni 2016. december 31. 
napjáig, a külső tatarozással kapcsolatban köteles Kaposvár Megyei Jogú Város  
Városi Főépítészi Irodájához településképi bejelentési eljárás lefolytatása iránt 
kérelmet benyújtani. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül, és a 
rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

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

 
 

12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a család- és 
gyermekjóléti központ, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátását 2016. 
január 1-től a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás által fenntartott Szocionet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
keretei között látja el. 

 
A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt, hogy a társulási megállapodás módosítását a soron 
következő munkaterv szerinti közgyűlésre, valamint az intézmény alapító okiratának 
módosítását a társulási tanács ülésére 2015. november 30-ig készítse elő, illetve 
gondoskodjon a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok 2015. november 30-i g 
történő módosításáról.  

 
            Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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            Közreműködik:  Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
            Határidő:   2015. november 30. 
 
 

13.) A Közgyűlés a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére az európai uniós  
támogatással beszerzésre kerülő 40 db CNG autóbusz beszerzése Áfa tartalma 
megelő legezésének finanszírozására 300 millió Ft kamatmentes kölcsönt biztosít. A 
kölcsönt az Önkormányzat 2015. évi visszafizetési határidővel, legfeljebb 3 havi 
futamidőre nyújtja azzal, hogy a hitel folyósítási feltételeinek teljesülésekor a Zrt. 
azonnal köteles a kölcsön teljes összegét az Önkormányzatnak visszafizetni. A 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a fenti feltételekkel a kölcsönszerződés 
aláírására. 

 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Molnár György igazgató    
Határidő:               2015. szeptember 15. (kölcsönszerződés megkötésére) 

 
14.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Bartók B. 

u. 4. szám alatti, osztatlan közös tulajdonú ingatlan vonatkozásában - a Somogy  
Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala SO-04/D/EOH/584/2015 
határozatának való megfelelés  érdekében - megelőlegezi Komáromi Attila, Komáromi 
Richárd, Lukics  László és Gelsinger Dezső tulajdonostársakat terhelő, mindösszesen 
bruttó 1.586.291 Ft összegű kivitelezési költség pénzügyi fedezetét az általános  
felhalmozási tartalék terhére az alábbi feltételekkel: 

 
a. Komáromi Attila és Komáromi Richárd kiskorú tulajdonostársak törvényes 

képviselőjének részletfizetési lehetőséget biztosít a Kaposvár, Bartók Béla utca 4. 
szám alatti ingatlan kivitelezési költségeinek tulajdoni hányad szerinti arányos, bruttó 
185.003 Ft és bruttó 185.003 Ft összegű költségeinek rendezésére. A költséget 37 
hónap alatt, havi egyenlő részletekben kell megfizetni. 

 
 

b. Kaposvár, Bartók Béla u. 4. szám alatti ingatlan kivitelezési költségeiből Lukics  
László Kaposvár, Bartók B. u. 4. szám alatti lakos tulajdonostársat terhelő, bruttó 
355.502 Ft összegű költség megtérülése érdekében, ezen költség erejéig Lukics László 
tulajdonrészére első ranghelyre jelzálogjog kerüljön bejegyzésre Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata javára. 

 
c. Kaposvár, Bartók Béla u. 4. szám alatti ingatlan kivitelezési költségeibő l Gelsinger 

Dezső Gábor budapesti lakos tulajdonostársat terhelő, bruttó 860.783 Ft összegű  
költség megtérülése érdekében, ezen költség erejéig Gelsinger Dezső Gábor 
tulajdonrészére első ranghelyre jelzálogjog kerüljön bejegyzésre Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata javára. 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 
részletfizetési, illetve a jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges megállapodások 
aláírására. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzatot terhelő bruttó 555.010 
Ft kötelezettség pénzügyi fedezetét az általános felhalmozási tartalék terhére biztosítja. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. november 30. 
 

15.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a nem lakás célú helyiségek 
bérletére érkezett ajánlatokról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 

 
a.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Berzsenyi utca 4. sz. alatti 69 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. 
szeptember 15. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 70.000 Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért a HA-MÁ Optikai Kft. (7521 Kaposmérő, Gárdonyi utca 7.) részére optikai 
cikkek forgalmazása és szemorvosi vizsgálatok 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. szeptember 30. 
 

b. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, József Attila utca 7/a. K-Ny 
irányból a 2. számú 15 m2 alapterületű garázs bérletére benyújtott pályázati ajánlatot 
érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

         Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2015. 
szeptember 15. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 8.000,- Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért Pintér Miklósné (7400 Kaposvár, József Attila utca 7/a. 4/16.) részére 
gépkocsi tárolás 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. szeptember 30. 
 

c.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent I. u. 14. fsz. 4. sz. alatti 
16,3 m2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben a pályázó a 
hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz. 

         Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2015. 
szeptember 15. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 16.300 Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért a Csillag Kiadó Kft. (7400 Kaposvár, Szentpáli u. 55.) részére irodai 
tevékenység céljára azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre 
kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

 
         Felelős:               Szita Károly polgármester  
         Közreműködik:        Molnár György gazdasági igazgató 
         Határidő:             2015. szeptember 30. 
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16.) A Közgyűlés a „Tudás Park, a növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének 
támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával„ című, TÁMOP-4.2.1C-
14/1/Konv. jelű pályázattal összefüggő  elő irányzatok a költségvetésbe történő beépítése 
érdekében a bevételi oldalon a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 
109.734 e Ft-tal, kiadási oldalon a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő  
járulékok elő irányzatait 1.600 e Ft-tal, illetve 432 e Ft-tal, a dologi kiadások 
előirányzatát 107.702 e Ft-tal megemeli.  

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködő:   Molnár György igazgató 
Határidő:  2015.szeptember 15. 
 

17.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 85/2015.(VI.11.) önkormányzati határozat 2. a. 
pontjával a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére jóváhagyott 8.645 e Ft összegű  
2015. IV. negyedévi szponzorációs támogatás 2015. szeptember hónapban kifizethető.  

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködő:   Molnár György igazgató 
Határidő:   2015. szeptember 20. 

 
 

-----3. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester: A Desedán élő tulajdonosok alkottak egy kis közösséget és azt a 
célt tűzték ki maguk elé, hogy rendezett körülmények között élhessenek. Sok mindenrő l 
beszélgettek Deseda fejlesztésről, Deseda programjáról és ott vetődött fel, hogy rendezett 
körülmények között – függetlenül attól, hogy helyi természetvédelmi területről van szó – 
kérték azt a lehetőséget, hogy a tavasz indulása előtt, illetve az ősz végeztével lehessen, és  
kapjanak engedélyt arra, hogy elégethessék. Teljesen racionális a kérésük, ezért került sor a 
rendelet módosítására. 
  
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Kihasználva a nyilvánosság lehetőségét elmondta, hogy 
nevezetesen a Deseda környékén is lehet ugyanazt, amit a városban. Külterületen október 1-
től április 30-ig terjedő időszakban 9 és 17 óra között, vasárnap kivételével elégetni a 
felhalmozott ágakat, gallyakat, nyesedékeket.  
  

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3554   Száma: 15.09.10/3/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 39/2015.(IX.14.) 
önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. 
(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 
-----4. Előterjesztés a Kaposvár, Szigetvári u. 9. fsz. 4. szám és a Kaposvár, Kaposfüredi 

út 105. szám alatti üres lakások bérlakás-állományból történő kivonásáról----- 
 

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

 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3555   Száma: 15.09.10/4/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 40/2015.(IX.14.) 
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. 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3556   Száma: 15.09.10/4/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
136/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
1./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az önkormányzati tulajdonú, 

Kaposvár, Szigetvári u. 9. szám alatti (hrsz: 7192/2) „kivett óvoda” megnevezésű ingatlan 
területén lévő fsz. 4. számú  üres lakást a bérlakás  állományból és a Kaposvári 
Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. kezeléséből kivonja, a lakást az 
Önkormányzat törzsvagyonába helyezi, és további kezelésre, hasznosításra az Általános 
Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságnak átadja.  

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

 
2./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Kaposfüredi 

út 105. sz. alatti, 15050 hrsz-ú, „kivett posta” megnevezésű ingatlanon lévő 45 m2  
alapterületű, 2 szobás, komfortos bérlakást a bérlakás- és szolgálati lakás állományból 
kivonja, azt a forgalomképes üzleti vagyonába sorolja, és az ingatlan használati 
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megosztását követően a lakást és a hozzá tartozó kizárólagos használatú telekrészt a 
vagyonrendelet szabályai szerint adásvétel útján hasznosítja.   

  
Felelős:                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:       Molnár György  igazgató 
Határidő:                 2015. december 31. (használati megosztás)  

 
 

-----5. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint  
Szerkezeti Terve jóváhagyásáról és az M11 jelű módosítás  

véleményezési szakaszának lezárásáról----- 
 

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

 
 

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

Szavazás eredménye 
 
 

#: 3557   Száma: 15.09.10/5/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
137/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzata, 
Szabályozási valamint Szerkezeti Terve „M11/1” jelű módosítás véleményezési szakaszának 
lezárásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 189/2012. (XI.15.) határozat 2) b) 
pontjában, a 24/2015. (II.26.) határozat 1) pontjában valamint az 53/2015. (IV. 23.) határozat 
4) pontjában jóváhagyott, „M11” jelű  módosítások tárgyában lefolytatott véleményezés során 
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beérkezett, és az előterjesztés 2. mellékletében rögzített észrevételeket és azok összegzését 
elfogadja, ezzel a véleményezési szakaszt lezárja. 
 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3558   Száma: 15.09.10/5/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 41/2015.(IX.10.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----6. Előterjesztés a Kaposvári GESZ vezetői beosztásának ellátására  
vonatkozó pályázati kiírásról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Legutóbbi testületi ülésen Kacsar József vezetőtől elköszöntek, 
nyugdíjba megy. A vezetői beosztásra pályázatot írnak ki az előterjesztés szerint. 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3559   Száma: 15.09.10/6/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
138/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári GESZ vezetői beosztás 
ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 
pályázatot az alábbi tartalommal hirdeti meg: 
 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
pályázatot hirdet 

 
a Kaposvári GESZ vezetői beosztás (magasabb vezető)  

ellátására 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
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A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: gazdasági főelőadó. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 
öt évre szól, 2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig.  
 
A munkavégzés helye: 
Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság – Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 58-68. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényből fakadó 
kötelező és nem kötelező egészségügyi feladatok ellátásának, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. CXC. törvény szerinti működtetésnek, a kapcsolt gazdasági szervezettel nem 
rendelkező intézmények pénzügyi-gazdasági, munkaügyi, műszaki feladatai ellátásának, az  
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet alapján a tervezéssel, az előirányzat felhasználásával, módosításával, üzemeltetéssel,  
fenntartással, működtetéssel, készpénz-kezeléssel, bankszámlák vezetésével, könyvvezetéssel, 
beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátásának, valamint az étkeztetési 
feladatok megszervezésének és lebonyolításának a felügyelete, ellenőrzése, irányítása. 
Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 
gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó 
egyes költségvetési intézmények vonatkozásában a végrehajtására kiadott 77/1993. (V. 12.) 
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 

� gazdaságtudományi területen szerzett felsőfokú iskolai végzettség; 
� legalább öt év gazdasági területen eltöltött szakmai gyakorlat; 
� legalább két év vezetői gyakorlat; 
� vagy fennálló vagy a megbízással egyidejűleg gazdasági főelőadó munkakörben 

létesített, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony  (a magasabb vezetői 

beosztás ellátására megbízást az kaphat, ki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető); 

� a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 
vagyonnyilatkozat tétel; 

� büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll állam elleni 
bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós 
bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága 
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elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni 
bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a műszaki területen szerzett végzettség. 
 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

� szakmai önéletrajz, 
� az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás  

idejére szóló 5 éves vezetési program, 
� érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
� végzettséget igazoló okiratok másolata, 
� nyilatkozat arról, hogy a pályázó közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 
� nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 
továbbításához. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 12. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gróf Regina nyújt, a 06 82 501-
540-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, az eredeti pályázati anyag Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere részére 
történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) – a borítékon feltüntetve a 
„Kaposvári GESZ vezetői pályázat” megjelölést. A pályázati anyagot csúszósín + 
nylonborítóval bekötve kell benyújtani. A pályázat második példányát az eredetivel 
megegyező tartalommal elektronikus úton a human@kaposvar.hu email címre - Times New 
Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat  
számozva - is meg kell küldeni.  
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők 
véleményezik, a pályázókat a Népjóléti Bizottság is meghallgatja. Ezt követően dönt 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a megbízásról. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 5. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

� www.kaposvar.hu internetes oldal – 2015. szeptember 11. 
� www.kaposvarigesz.hu internetes oldal – 2015. szeptember 11. 
� Kapos Extra – 2015. szeptember 17. 
� Kapos Televízió képújság 2015. szeptember 11. 
� www.kaposvarmost.hu internetes oldal – 2015. szeptember 11. 

 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. szeptember 11. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Bendli Attila igazgató 
Határidő:   2015. október 12. 
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-----7. Előterjesztés városgondokság-vezető (magasabb vezetői) beosztás ellátására 
vonatkozó pályázati kiírásról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Ebben az esztendőben nyugdíjba megy Hartner Rudolf a 
városgondnokság vezetője. Az Ő helyére is utódot keresnek és pályázatot kívánnak kiírni. A 
pályázati felhívás található itt. 
  

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3560   Száma: 15.09.10/7/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
139/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a városgondnokság-vezető 
(magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést és 
úgy határozott, hogy a városgondnokság-vezető beosztás ellátására az alábbi tartalommal 
pályázatot ír ki: 
 
 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
pályázatot hirdet 

 
városgondnokság-vezető (magasabb vezető)  

beosztás ellátására 
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: városüzemeltetési ügyintéző 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 
öt évre szól, 2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig. 
 
A munkavégzés helye: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága – Kaposvár, Noszlopy G. u. 12. 
 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a településüzemeltetés (köztemetők 
kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és  
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása) az alábbi tevékenységeken keresztül: 

gyepmesteri tevékenység, veszélyes hulladék kezelése, Deseda víztározó fenntartás, 
vízrendezés, belvízelvezetés, közkutak üzemeltetése, települési vízellátás, köztisztasági 
tevékenység, hó- és síkosság mentesítés szervezése, parkfenntartási feladatok ellátása, 
gyógynövény-, zöldség- és virágtermesztés. 

 
Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 
gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó 
egyes költségvetési intézmények vonatkozásában a végrehajtására kiadott 77/1993. (V. 12.) 
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  
 
   
 
Pályázati feltételek: 

� felsőfokú iskolai végzettség; 
� vagy fennálló vagy a megbízással egyidejűleg a Kjt. rendelkezéseinek megfelelő,  

városüzemeltetési munkakörben létesített, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti 
jogviszony (a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, ki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető); 
� a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 
vagyonnyilatkozat tétel; 
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� büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll állam elleni 
bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós 
bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága 
elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni 
bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt. 

Előnyt jelent a legalább két éves vezetői gyakorlat. 
 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

� szakmai önéletrajz, 
� az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás  

idejére szóló 5 éves vezetési program, 
� érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
� végzettséget igazoló okiratok másolata, 
� nyilatkozat arról, hogy a pályázó közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 
� nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 
továbbításához. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 12. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gróf Regina nyújt, a 06 82 501-
540-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, az eredeti pályázati anyag Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere részére 
történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) – a borítékon feltüntetve a 
„Városgondnokság vezetői pályázat” megjelölést. A pályázati anyagot csúszósín + 
nylonborítóval bekötve kell benyújtani. A pályázat második példányát az eredetivel 
megegyező tartalommal elektronikus úton a human@kaposvar.hu email címre - Times New 
Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat  
számozva - is meg kell küldeni.  
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők 
véleményezik, a pályázókat a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság is  
meghallgatja. Ezt követően dönt Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a megbízásról. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 5. 
 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

� www.kaposvar.hu internetes oldal – 2015. szeptember 11. 
� Kapos Extra – 2015. szeptember 17. 
� Kapos Televízió képújság 2015. szeptember 11. 
� www.kaposvarmost.hu internetes oldal – 2015. szeptember 11. 

 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. szeptember 11. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Bendli Attila igazgató 
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Határidő:   2015. szeptember 11. 
 
 

-----8. Előterjesztés az adósságkezelési szolgáltatás tárgyában az E.ON 
Energiaszolgáltató Kft-vel kötendő együttműködési megállapodásról----- 

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

 
 

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta élve a nyilvánosság 
adta lehetőséggel, hogy szeretnének mentőövet azoknak dobni, akik nagy adósságot 
halmoztak fel,  hogy ne nőjön tovább az adósságuk, tudják ezt csökkenteni, illetve a 
lakhatásukat meg tudják őrizni. A közműszolgáltatókkal egy részletfizetéses konstrukcióra 
kötnének megállapodást, ennek a jóváhagyását kérik, a bizottságok támogatták. Kérik azokat, 
akik ilyen élethelyzetbe kerültek, keressék a szociális irodát, reméli, tudnak segíteni. 
  

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

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
Torma János tanácsnok: Az előterjesztésből tisztán látszik, hogy ez tulajdonképpen egy 
önként vállalt feladat, hiszen március 1-től az önkormányzatok számára ez már nem egy 
kötelező ellátási forma, hanem szabadon dönthetnek. Úgy gondolja a Közgyűlés nagyon 
bölcsen döntött a februári ülésén, amikor ezt az ellátási támogatási formát továbbra is 
biztosította. Az E.ON-nak a lakossági gázszolgáltatási ellátása meg fog szűnni, jövőre már a 
Főgáz fogja szolgáltatni a lakossági gázt kaposváriak esetében is. Fontosnak tartja, ha ez a 
változás bekövetkezik, akkor majd az új gázszolgáltatóval is kössék meg ezt a támogatási 
formát. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3561   Száma: 15.09.10/8/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
140/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szita Károly polgármestert, hogy az 
adósságkezelési szolgáltatás tárgyában, az E.On Energiaszolgáltató Kft-vel az 
együttműködési megállapodást kösse meg.   
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Budai Józsefné irodavezető 
Határidő:    2015. szeptember 30. 
 
 

-----9. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj  
2016. évi fordulóhoz való csatlakozásról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Örömét fejezte ki, hogy 2000 óta töretlenül, és minden 
esztendőben tudnak ösztöndíjat alapítani, ez a Bursa Hungarica Ösztöndíj. Az első polgári 
Kormány az, amely úgy döntött, hogy a főiskolai, egyetemi hallgatóknak ösztöndíjat biztosít, 
és erre egy pályázatot írt ki az önkormányzatok felé. 1999-ben született meg ez a döntés, 2000 
január 1-jével indult ez a pályázat, és Kaposvár az első volt a pályázók közül. El is nyerték ezt 
a pályázatot, és azóta minden esztendőben meghirdetik ezt a pályázati formát. Ez 11,5 millió 
forint 50-50 %-os pénzügyi forrás vállalást von maga után. Közben módosult a pályázat, és 
már kiterjedt a középiskola 4. osztályos tanulóira is, azért, hogy már segítse azt is, akik 
egyetemre akarnak menni, de az anyagi helyzetük miatt fontolgatják ezt a döntést. 
  

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3562   Száma: 15.09.10/9/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
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Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
141/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2016. évi fordulójához való csatlakozásról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy amennyiben a pályázat az előző évihez 
hasonló tartalommal kerül kiírásra, úgy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj 2016. évi rendszeréhez, és felhatalmazza a polgármestert a 
csatlakozási nyilatkozat aláírására.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő: kiírást követő 15 napon belül 
 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

amennyiben a pályázat nem az előző évihez hasonló tartalommal kerül kiírásra, úgy  
hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzatnak célszerű-e csatlakozni a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez, s erről a 
Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztassa. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő: kiírást követő 15 napon belül 
 

3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az  
önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez 
történő csatlakozás esetén a 2016. évi ösztöndíj pályázatra 5.750 e/Ft önkormányzati 
önrészt biztosít, melyet a 2016. évi költségvetési rendeletében a szociálpolitikai 
előirányzatok között szerepeltet.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
                           Molnár György igazgató 
Határidő: 2016. február 28. 

 
 

-----10. Előterjesztés a Kapos Kistérségi Szociális Szövetkezettel létrejött együttműködési 
megállapodás felbontásáról és a szövetkezettől visszavett termőföldek hasznosításáról----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
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#: 3563   Száma: 15.09.10/10/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
142/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata, a Kapos Kistérségi Szociális Szövetkezet, valamint a Somogy Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központja között 2011. június 30. napján létrejött megállapodás 
megszűnésére tekintettel, a gyógynövénytermesztési program fejlesztési területének kijelöli a 
Kapos Kistérségi Szociális Szövetkezettől visszavett, az előterjesztés mellékletét képező 
táblázat szerinti önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. Amíg a programhoz nem szükséges az  
ingatlanok igénybevétele addig pályázati eljárás lefolytatását követően Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata haszonbérbe adja azokat. A nem hasznosítható ingatlanok 
gyommentesítési feladatait Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága köteles ellátni. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Hartner Rudolf intézményvezető 
   dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  2015. október 31. (pályázati kiírás megjelentetése) 
   folyamatos (gyommentesítés) 
 
 

-----11. Előterjesztés a MÁV Zrt.-től bérelt ingatlanrész térítésmentes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó kérelemről----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
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#: 3564   Száma: 15.09.10/11/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
143/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. 
törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § 
(2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és 
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és az MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő kaposvári 
9051/6 hrsz-ú, „kivett közforgalmú vasút és 5 épület” megnevezésű ingatlan, Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata által bérelt, megközelítőleg 425 m2 nagyságú területének 
a telekalakítás szabályainak megfelelő,  a Magyar Állam és Önkormányzatunk által közösen 
egyeztetett részének Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes  
tulajdonba adását.  
 
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2. és 18. pontjaiban meghatározott 
településfejlesztési, településrendezési, településüzemeltetési, valamint helyi közösségi 
közlekedés biztosítása feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. március 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. március 31. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kaposvári 
9051/6 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során 
a MÁV Zrt. és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és  
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. március 31. 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kaposvári 
9051/6 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást 
aláírja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. március 31. 
 
 
 
 
 
 

-----12. Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum elhelyezésére a 
Somogy Megyei Önkormányzattal térítésmentes használati jog alapítására,  
valamint a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetésére kötött  

megállapodások módosításáról----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3565   Száma: 15.09.10/12/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:57  
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 1   5.56 
Távol 0   0.00 
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Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
144/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztéshez csatolt, a 
Somogy Megyei Önkormányzattal a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 
elhelyezésére a Kaposvár, Fő u. 10. szám alatti ingatlanra kötődött térítésmentes használati 
jogot alapító megállapodást módosító szerződést, valamint a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti 
ingatlan üzemeltetéséről szóló megállapodást módosító szerződést jóváhagyja és a 
Polgármestert felhatalmazza a szerződések aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. október 31. 
 
 
 

-----13. Előterjesztés a Kaposvár, Szent Imre u. 14/C. szám alatti ingatlan 
tulajdonviszonyainak rendezéséről----- 

 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3566   Száma: 15.09.10/13/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 
 
145/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
1.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 4211/4 hrsz-ú, 

„kivett közterület” megnevezésű, természetben Kaposvár, Szent Imre u. 14/C. szám alatti 
ingatlant - a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság erre irányuló kérelmének beérkezését  
követően - térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja a Rendőrségrő l szóló 1994. 
évi XXXIV. törvényben meghatározott közfeladatok ellátására, a Somogy Megyei Rendőr-
főkapitányság elhelyezésére. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. december 31.  

 
2.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy nyilatkozik, hogy a kaposvári 4211/4 hrsz-ú 

ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyezteti, az ingatlan kötelező  
önkormányzati feladat ellátásához vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy 
az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges. 

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

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

4211/4 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes állami tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé teljes jogkörben 
eljárjon és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. december 31.  

 
4.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kaposvár 

4211/4 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes állami tulajdonba adására 
vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. december 31.  

 
5.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

amennyiben a kaposvári 4211/4 hrsz-ú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlanon lévő  
épület fejlesztésével, energiafelhasználásának racionalizálásával kapcsolatos pályázat 
benyújtásának időpontjáig a 4211/4 hrsz-ú ingatlan nem kerül állami tulajdonba, a 
pályázathoz tulajdonosi hozzájárulást adjon. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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Határidő:  2016. december 31.  
 
 

-----14. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3567   Száma: 15.09.10/14/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
146/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete 
szerint jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2015. október 1. 
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-----15. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3568   Száma: 15.09.10/15/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
147/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést, és 
úgy döntött, hogy elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti egységes szerkezetben foglalt  
módosított Társulási Megállapodást. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított 
társulási megállapodás aláírására. 
 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester    
Közreműködik:  Kovács Katalin hulladékgazdálkodási referens 
   Molnár György gazdasági igazgató 
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Határidő:   azonnal 
 
 
 

-----16. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
KEOP 2.3.0/2F/2010-0003 számú Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs 

pályázata kapcsán többlet műszaki tartalom benyújtásának jóváhagyásáról----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3569   Száma: 15.09.10/16/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 08:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
148/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás KEOP 2.3.0/2F/2010-0003 számú Kaposmenti Hulladéklerakó 
Rekultivációs pályázata kapcsán a többlet műszaki tartalom benyújtásának jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést, és a következő határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposmenti Rekultiváció pályázat kapcsán a 
kaposvári D0D1, és a D3 depónia vonatkozásában megállapítja: 

1. A kaposvári D0D1 és a D3 depónia a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes  
szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet szerint települési 
szilárdhulladék-lerakónak minősül. 



41 

 

2. A kaposvári D0D1 és a D3 hulladéklerakók bezárása a Támogatási Szerződés  
módosításáig megtörténik, azt követően nem üzemelnek, további hulladékot nem 
fogadnak, behordás nem történik. 

3. A kaposvári D0D1 és a D3 rekultiválandó lerakó(k) területeit az önkormányzat a 
fenntartási időszak végéig nem adja el, illetőleg nem adja bérbe. A hulladéklerakó a 
275/2004. (X.8.) Korm. Rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján a Natura 2000 
területekkel érintett földrészletek jegyzéke a projektben szereplő hulladéklerakó által 
érintett ingatlanokat nem érinti. 

4. A kaposvári D0D1 és a D3 hulladéklerakó nem kármentesítésre kötelezett lerakó. 
5. A kaposvári D0D1 és a D3 hulladéklerakó rekultivációs munkáit bejegyzett szolgalmi 

jogok nem akadályozzák. A rekultivált hulladéklerakó működtetésének 
(utógondozásának) fedezetét, tervezetten nettó 9,5 millió Ft/év az önkormányzat a 
közszolgáltatóval kötendő szerződés keretén belül biztosítja. 
 

 Felelős:   Szita Károly polgármester    
 Közreműködik:  Kovács Katalin hulladékgazdálkodási referens 
   Molnár György gazdasági igazgató 
 Határidő:   azonnal 

-----17. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről ----- 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: A KAVÍZ Felügyelő Bizottságának az elnöke felvetette, és ez 
összefügg azzal is, amit polgármester úr mondott, magasnak tartják azt a bérleti díjat, amit 
korábban koncessziós díjnak neveztek. Amit a cég az önkormányzatnak fizet, tehát saját cége 
fizet az önkormányzatnak és a vagyoncsökkenés miatt is rendkívül beszűkültek a fejlesztési 
forrásaik. Ez a 340 millió forintos bérleti díj már 100 millióval kisebb, mint amit korábban 
fizetet a magántulajdonú vízszolgáltató. Azt gondolja ezt is meg kellene vizsgálni, hogy miből 
fog fejleszteni a KAVÍZ, mert kivételesen három mérleget is csinált és a vízágazat 250 milliós  
vesztesége volt, amelyből 95 millió a teljes cégre vonatkozik. Azt gondolja a KAVÍZ legjobb 
példája annak, hogy mi a különbség az önkormányzati tulajdonú cég gazdálkodása, vagy 
magántulajdonú cég gazdálkodása között, mert a KAVÍZ még osztalékot is fizetett, amikor 
magán kézben volt. Megjegyzésként elmondta, nem ért egyet a KOMÉTA esetében a 
beszámolójában szereplő időszak intervallumával.  
  
Szita Károly polgármester: Megköszönte a véleményt, kérte szavazzanak az előterjesztésről. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3570   Száma: 15.09.10/17/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 09:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
149/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízközmű szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési 
tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta. 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár – Juta – Kaposhomok – Zselickislak 

ivóvíz közmű rendszer és a Kaposvár szennyvíz közmű rendszer 2011 évi CCIX. törvény 
11. § alapján elkészített felújítási és pótlási, valamint beruházási gördülő fejlesztési terveit 
Kaposvár város vonatkozásában elfogadja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  folyamatosan, értelem szerint.  

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése meghatalmazza a KAVÍZ Kaposvári Víz- és  

Csatornamű Kft-t (székhely: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2., képviseli: Genczler István 
ügyvezető), hogy Kaposvár vonatkozásában a Kaposvár – Juta – Kaposhomok – 
Zselickislak ivóvíz és Kaposvár szennyvíz vízi-közmű rendszerek tekintetében elkészített, 
a Közgyűlés által az 1. pont szerinti tartalommal elfogadott, 2016. évtől kezdődő, 15 éves 
időtartamra szóló gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint beruházási 
tervrészeit jóváhagyás végett benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal részére. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2015. szeptember 15. 

 
 

-----18. Előterjesztés Kaposvár Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiáját támogató szakági fejlesztési koncepciók 

elfogadásáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: A Marketing Bizottságnak van egy módosító javaslata, mely 
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szerint szorgalmazzák röplabda, lovassport, íjászat stb. nemzetközi edzőtáborok, versenyek 
szervezését. Ezt maximálisan támogatja, és ki tudja egészíteni több sportággal is, főleg 
azokkal, amelyeknek az infrastruktúrája meg van. 
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Pintér Attila tanácsnok: A bizottság tagjai élénk vitát folytattak a turisztikai, turizmus 
fejlesztési szakági koncepcióról a bizottsági ülésen és sok megállapítás elhangzott, többek 
között fejlesztési javaslat is. Több kérdés is elhangzott, melyre bizottsági ülésen nem kaptak 
választ. Az egyik, ahogy képviselő társa is említette, a Nostra terményraktár hasznosítására 
vonatkozik, mert a turizmus fejlesztési koncepcióban az szerepel, hogy ez a múzeum új 
épülete lesz. Kérdése volt, valóban a múzeum új épülete lesz a terményraktár? A bizottsági 
ülésen elhangzott egy nagyon fontos megállapítás, a bizottság támogatta a koncepciót, 
ugyanakkor a továbbiakban, amikor turisztikai célú fejlesztéseket valósítanak meg, akkor még 
inkább próbáljanak érvényt szerezni a turisztikai szempontoknak a fejlesztések kialakítása 
során. Ez döntéshozói felelősség is, hogy úgy álljanak ezekhez a fejlesztésekhez, hogy a 
legmagasabb szinten képviseljék a turizmust, a turizmus érdekeit ezek a fejlesztések. A 
vitában kiderült, hogy több fejlesztés sem biztos, hogy a legjobban lett átgondolva a turizmus 
érdekének megfelelően, de a továbbiakban törekedjenek erre. 
  
Szita Károly polgármester: Szeptember 25-én lesz az a monitoring bizottsági ülés, amikor 
tájékoztatásul Rákosi Balázs államtitkár úr be fogja vinni azokat a pályázati kiírásokat, 
amelyek elindulnak szeptember végétől. Ezeket még szeptember közepén megküldik 
véleményezésre. A pályázati kiírások gyakorlatilag két részre oszlanak, van, amelyik simán 
mehet, van ahol olyan indikátorokat határoztak meg, hogy egyik megyei jogú város sem tudja 
teljesíteni. Brüsszel szabta ki, újra kell tárgyalni velük ezeket az indikátorokat. Nem fogja 
hátráltatni a munkát. Ebben szerepel a Nostra, ahol változatlanul nem múzeum a szándék, 
hanem valami ifjúsági hasznos szabadidő eltöltésére alkalmas házat építsenek. TOP kapcsán 
derül ki mire kapnak lehetőséget, minimum rendet fognak tenni azon a területen. Arra kérte 
főjegyző urat és a kollegáit, hogy nagyon sok pénzt fognak elkölteni, nagyon sok beruházást 
fognak végezni – ez több mint 50 milliárd lesz a különböző pályázati forrásokból – nem 
engedhetik meg, minden egyes épületnél, kivitelezésnél, hogy ne a zöld város koncepciója 
érvényesüljön. Nem akar olyan épületet látni, amely nem megújuló energiát használ, nem akar 
olyan beruházást látni, amely nem megújuló energiát használ. Legyen drágább, de nem az idei 
évre dolgoznak, hanem 10-20 évre előre. Kérte szavazzanak a Marketing Bizottság kiegészítő 
javaslatával együtt. 
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3571   Száma: 15.09.10/18/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 09:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
150/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város  
településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját támogató szakági 
fejlesztési koncepciókat és úgy határozott, hogy: 
 

a.) az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Kaposvár Megyei Jogú Város  
Közlekedésfejlesztési Koncepciója című munkaanyagot; 

b.) az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Kaposvár Megyei Jogú Város Zöldterület- 
és közterület megújítási Koncepciója című munkaanyagot; 

c.) az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti Kaposvár Megyei Jogú Város  
Csapadékvíz-elvezetési Koncepciója című munkaanyagot; 

d.) az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti Kaposvár Megyei Jogú Város  
Turizmusfejlesztési Koncepciója című munkaanyagot azzal a kiegészítéssel, hogy a 
már jól működő Ifjúsági Labdarúgó Fesztivál mellett szorgalmazni kell más  
sportágakban, pl. röplabda, lovassportok, íjászat rendezett nemzetközi edzőtáborok, 
versenyek szervezését. (kiegészítés a 39. oldal sportlétesítmények fejlesztése 
bekezdéséhez) jóváhagyja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   azonnal 

 
 

-----19. Tájékoztató Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Területi 
Programjának az 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat alapján történt 

módosításáról----- 
 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 

Kováts Imre képviselő: Az előterjesztés melléklete nagyon pregnánsan mutatja be az ITP 
programnak az egymásra épülését. Világossá vált, hogy az IVS-ben felsorolt fejlesztési 
területek közül az ITP azokat tartalmazza, amelyeket a TOP finanszírozni tud. Nem világos 
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számára, hogy mi a kapcsolat az ITP és a „Hiszünk egymásban” program között, amely 2020-
ig határozza meg a feladatokat. Kérdése volt a Deseda kemping helyén gyerektábor épül-e, 
vagy 450 férőhelyes, különböző szerkezetű szálláshelyeket tartalmazó három csillagos 
kemping? Miről szól az a tanulmány, amely a közelmúltban készült el, melyikre vonatkozik? 
Hogyan maradhatott érintetlenül a többször átdolgozott ITP programban olyan kiindulási 
alapként feltüntetett megállapítás, idézve: „Kaposvár gazdaságilag aktív népességszáma a 
2001 és 2011 között szinte alig változott, 29.000 főben állapítja meg. Ugyanakkor a 
nyilvántartott álláskeresők száma megduplázódott 2007 és 2013 között”? Gazdaságilag aktív 
népesség a 15 és 74 év közöttiekre vonatkozik, az általában használatos munkavállaló korú 
népesség pedig a 15 és 60 év közöttiek, ez a szám 43.000 fő volt. Ez szakmai tévedés, 
nagyságrendi eltérés van. Az sem igaz, amit az anyag állít, hogy az álláskeresők száma 
megduplázódott, mert az közel azonos volt. „Az egészségügyi fejlesztéseknek egy kiemelt 
iránya lehet a jövőben a rehabilitációs tevékenységek körének bővülése, mely fejlesztési 
iránynak fontos első lépéseként a helyi termálvíz gyógyvízzé minősítését kell elérni”. Most 
akkor a kaposvári gyógyfürdő és uszodában nincs gyógyvíz? A gazdaságfejlesztési 
programcsomagba, 6.1-be belefér-e a volt SÁÉV telep út és közmű felújítása? Tekintettel arra 
is, hogy az ITP-ben utalás van arra, hogy az ilyen jellegű fejlesztéseket a GINOP-on 
keresztül, vállalkozói hozzájárulás mellett lehet megvalósítani. Mi lesz a sorsa a SÁÉV telep 
mögötti betontemetőnek? Tényként lehet kezelni, hogy a volt Füredi Laktanya közelében az 
ingatlan tulajdonosa nem fog biomassza erőművet építeni. Van-e esély arra, hogy a 20 %-os 
távhő díj csökkentést ígérő beruházás belátható időn belül megvalósul? 
 
Szita Károly polgármester: A „Hiszünk egymásban” várospolitikai program a kaposváriak 
által összeállított program, egyben benn van az ITP-ben. Legyen nyugodt, hogy amit a 
kaposváriak akartak, meg fogják valósítani. Erre esküdött fel. Kempingnél a végső cél az, 
hogy szállásférőhelyek legyenek ifjúsági is, gyerektábor is, más is. Jelen pillanatban az  
Európai Unió szállásférőhelyet nem finanszíroz, épp ezért meg kell találniuk azt a módot – 
meg is fogják –, hogy a végcélt elérjék Európai Uniós támogatással. A TOP-ban nem fogja 
megtalálni, hogy kempinget építenek, kiránduló helyet fognak építeni, sportpályákat fognak 
arra a területre építeni. Olyan házakat fognak építeni, amely a Deseda élővilágát mutatja be, 
de ebben bent lesz a vizesblokk is. A munkanélküliség Kaposváron az elmúlt két évtized 
egyik legmélyebb pontján van a munkanélküliek számát tekintve. A SÁÉV esetében 
szeretnék, szerepel is a TOP-ban – jelenleg a Minisztériummal van vitájuk –, hogy a 
pénzfelhasználást engedélyezzék ne csupán új iparterületek, ipari parkok kialakításának a 
közművesítésére, hanem meglevő nem önkormányzati tulajdonban levő iparterületek, de 
önkormányzati tulajdonban levő út, és a megépítendő közművek és annak a működtetését 
vállaló önkormányzati tulajdonban lévő cégek esetében is. Az Európai Bizottság jelenleg nem 
akarja ezt engedni, a Kormány most arra vállalt kötelezettséget, hogy kiegészíti. Továbbra is 
szerepeltetik a TOP-ban, és így is küldték el jóváhagyásra, hogy erre kapják meg a 
lehetőséget. A távhőnél a Kaposvár zöldváros, a zöldenergia tekintetében egyértelmű, hogy a 
szándék teljesen világos. Mindenképp le akarják váltani a gáznak a jelentős részét, amely a 
távhőt szolgáltatja. Megújuló energiát akarnak, ezt a biomassza tudja hozni. A terület 
tulajdonosa, aki korábban vállalta, hogy megépíti a biomassza üzemet esélytelen. Eltökélt  
abban, hogy a távhőt is megújuló energiával működtessék és akkor a jelenleginél is olcsóbb 
lesz a távhő a gáznál. Mit hoz a Főgáz az E.ON gáz helyett, az élet fogja eldönteni. A 
„Hiszünk egymásban” program vállalását megtalálják az ITP-ben és megtalálják a TOP-ban 
is. Azok a célok változatlanok.  
 

-----Hozzászólások----- 
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Pintér Attila tanácsnok: A szakági koncepciónál, ami nem a területi programot érintette, 
hanem a területfejlesztési stratégiát, valamint a területi koncepciót ezek a célok máshogy 
vannak megfogalmazva szakáganként. Egyértelmű megállapítás a turizmusfejlesztési 
koncepciónál, hogy szálláshelyet akarnak bővíteni, tudja, itt nem jelenhet meg. Nagyon fontos 
a kaposvári turizmus érdekében, hogy a minőségi szálláshelyeket érdemben tudják bővíteni.  
Ehhez nyilvánvalóan nem elegendő csak a desedai kempingnek, vagy a Csokonai Fogadónak 
a hasznosítása, ennél több kell. Korábban megfogalmazták, jó lenne, ha még egy 
négycsillagos szálloda épülne Kaposváron lehetőleg a fürdő mellett, mert a két szolgáltatás 
egymást erősíti. Ugye ezt a céljukat nem felejtették el? Továbbra is ösztönözzék azt a 
befektetést, hogy nagyobb léptékben létesüljön szállásférőhely Kaposváron, hiszen ez nagyon 
fontos érdeke a turizmusnak. Akkor lehet érdemben bővíteni a kaposvári turizmust, a vendég 
éjszakák számát, ha bővítik ezt a kapacitást. Máskülönben nincs esélyük, hiába fejlesztenek, 
hiába vannak programjaik, fesztiváljaik, turisztikai fejlesztéseik, ha ezt érdemben nem tudják 
bővíteni. 
  
Kováts Imre képviselő: Az volt a kérése, javítassa ki az ITP-ben az általa felvetett szakmai 
hibákat. Elolvasva a kormányhatározatot – melyre polgármester úr is utalt – úgy tűnik, 
jelentős eltérés van a Minisztérium és a TOP-ot kezelő hatóság és az önkormányzat 
álláspontja tekintetében. Nehogy abba a hibába essenek, hogy lesz pénz, pályáznak, és arra 
pályáznak, amire kiírnak és nem arra, amire szükségük van. Azt gondolja, hogy a „Hiszünk 
egymásban” többször megerősítette a Deseda kemping kapcsán, mely fontos szállásférőhelyet 
jelent a turizmus szempontjából, kihangsúlyozta most is gyerektábort létesítenek, talán majd 
az is megvalósul. Az anyag rendkívül igényes, bár a táblázatok véleménye szerint egy 
átlagember számára nehezen értelmezhetők.  
  
Szita Károly polgármester: Kérte Szirják Imréné igazgatót, ha találnak az anyagban olyan 
szakmai rossz megfogalmazásokat, amire Kováts képviselő úr is utalt nézzék át és szedjék ki 
belőle, vagy javítsák ki. Változatlan a cél, szállásférőhelyek bővítése, de ez akkor bővül, ha 
tudnak mögé olyan infrastruktúrát rakni, ami miatt érdemes szállodát építeni. Azért 
fogalmazták meg a fürdő mellé a szállodát, mert determinálja azt, hogy ott már nem kell 
gyógyászatot építeni. Viszont akarnak egy 10 pályás versenymedencét 800 nézőhellyel 
rendelkezőt az uszoda mellé építeni, ami lehetőséget biztosít arra, hogy nemzetközi 
edzőtáborokat tudjanak szervezni Kaposvárra. Akkor már megint megéri a szállodát 
megépíteni. Kaposvár egyetlen négycsillagos szállodája rendkívül jó kihasználtsággal 
működik. Ez is megerősíti azt, hogy talán elindult ez a város, hogy fel tudja kelteni a 
magántőkével rendelkező szállásférőhely beruházóknak az érdeklődését. A környezetet 
próbálják ehhez megfelelőképpen lehetővé tenni, hogy generálja minél előbb ezt a folyamatot. 
 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3572   Száma: 15.09.10/19/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 09:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
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Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
151/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Az Integrált Területi Program 2.0-ás verziójának az  
1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat alapján történt módosításáról szóló tájékoztatót 
elfogadja, és az ITP módosítást jóváhagyja.  

 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató    
Határidő:   2015. szeptember 4. 

 
 
 

-----20. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3573   Száma: 15.09.10/20/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 09:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
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Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
152/2015. (IX. 10.) 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 204/2012. (XI. 15.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2016. június 30-ra módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
 Határidő:  2016. június 30. 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 164/2013. (VII. 11.) 

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2015. szeptember 30-ra módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 Határidő:  2015. szeptember 30. 
 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 173/2014. (VIII. 26.) 

önkormányzati határozat 1. és 2. pontjának határidejét 2016. december 31-re 
módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. december 31. 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 48-as Ifjúság u. 54-

56. sz. alatti helyiséget az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság 
használatába adja raktározási feladatok ellátására a feladat ellátásának időtartamára. 

 

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

önkormányzati határozat 12. pontját visszavonja. 
 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:   azonnal 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 4/2015. (I. 22.) 

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

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. december 31. 
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7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 6/2015. (I. 22.) 
önkormányzati határozat 4., 7. és 8. pontjának határidejét 2015. december 10-re 
módosítja. 

 

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

önkormányzati határozat 3. 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 21/2015. (II. 26.) 

önkormányzati határozat határidejét 2015. szeptember 30-ra módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 Határidő:  2015. szeptember 30. 
 
 
 
10) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette, hogy a polgármester 2015. 

évi szabadságának ütemezése a 22/2015. (II.  26.) önkormányzati határozatban 
foglaltaktól eltérően az előterjesztésben leírtak szerint változott. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Határidő:  folyamatos 
 
11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 27/2015. (II. 26.) 

önkormányzati határozat 20. pontja d) és e) alpontjának határidejét 2016. március 31-
re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. március 31. 
 
12) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 27/2015. (II. 26.) 

önkormányzati határozat 28. pontjának c) alpontját visszavonja. 
 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:   azonnal 
 
13) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 50/2015. (IV. 23.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2015. november 30-ra módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. november 30. 
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14) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 53/2015. (IV. 23.) 

önkormányzati határozat 2. és 3. pontjának határidejét 2015. november 30-ra 
módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:  2015. november 30. 
 
15) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 58/2015. (IV. 23.) 

önkormányzati határozat 5. pontjának határidejét 2015. október 31-re módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. október 31. 
 
16) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 84/2015. (VI. 11.) 

önkormányzati határozat 11. pontjának határidejét 2015. december 31-re módosítja. 
 

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

17) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 84/2015. (VI. 11.) 
önkormányzati határozat 12. pontjának határidejét 2015. szeptember 30-ra módosítja. 

 

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

18) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó 
Akadémia között 2015. július 07. napján a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Stadion 
bérbe és üzemeltetésbe adására létrejött megállapodást jóváhagyja azzal, hogy az 
Akadémiát óvadékfizetési kötelezettség nem terheli. 

 

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

19) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 100/2015. (VI. 11.) 
önkormányzati határozat 20. pontjának határidejét 2015. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. december 31. 
 
20) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 115/2015. (VII. 8.) 

önkormányzati határozat 1. és 2. pontjának határidejét 2015. október 31-re módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
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 Határidő:  2015. október 31. 
 
21) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 121/2015. (VII. 8.) 

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

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

-----21. Tájékoztató polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről  

(2015. II. negyedév)----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3574   Száma: 15.09.10/21/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 09:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
153/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2015. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
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-----22. Bizottsági előterjesztés a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó, kaposvári 
székhelyű intézmények kedvezményes helyiség és sportpálya használatáról ----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3575   Száma: 15.09.10/22/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 09:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
154/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 20/2015. (II.26.) 
önkormányzati határozatának 1. pontját az alábbi bekezdéssel kiegészíti. 
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„A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári 
székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények kedvezményesen, 
a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják a nevelési-oktatási intézményekben lévő  
helyiségeket, sportpályákat.” 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:          2015. szeptember 30. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 20/2015. (II.26.) 
önkormányzati határozatának 4. és 5. pontját az alábbi bekezdéssel kiegészíti. 
 
„A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári 
székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények kedvezményesen, 
a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják kiemelt rendezvényeikhez az épületet.” 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:          2015. szeptember 30. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 20/2015. (II.26.) 
önkormányzati határozatának 6. pontját az alábbi bekezdéssel kiegészíti. 
 
„A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári 
székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények kedvezményesen, 
a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják a létesítményeket.” 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:          2015. szeptember 30. 
 
 

-----23. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3576   Száma: 15.09.10/23/0/A/KT 
Ideje: 2015 szeptember 10 09:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
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Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
155/2015. (IX. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
1. A Polgármesteri Keret terhére 
 

- „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány részére   50.000,-Ft 
     (védelem alatt álló sírok felújítási költségeihez.) 
 

- PIROS-FEHÉR-ZÖLD Alapítvány részére    100.000,-Ft 
     (működési költségekhez.) 
 

- Búvópatak Alapítvány részére      50.000,-Ft 
     (működési költségekhez.) 
 

- A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány részére   120.000,-Ft 
     (Rostás Árpád vándorasztalos római útjának költségeihez, mely során Ferenc Pápának adja 

át ajándékba a neki készített trónszéket.) 
                                                                          
2. Mihalecz András Egyéni Képviselői Kerete terhére 
 

- GYERMEKMOSOLY Alapítvány részére    15.000,-Ft 
     (Festetics Karolina Központi Óvoda jubileumi rendezvényének támogatására.) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. október 31. 
 
 

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

 
Kováts Imre képviselő: „Mire költi a város a kaposváriak által befizetett helyi adót? Intézem 
a kérdést a címzetes főjegyző úrhoz. Közel két évtizeddel ezelőtt, az 1988. évi önkormányzati 
választások programjában polgármester úr azt írta „mindenkinek joga van tudni, hogy az 
általa befizetett helyi adót a város mire fordítja”. A képviselő testület határozattal erősítette 
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meg a választási ígéretet. A kaposváriak azonban hiába várták a tájékoztatást, ugyan mire 
fordította a város az általuk fizetett helyi adót. Polgármester úr 2014 évi önkormányzati 
választások utáni első rendes Közgyűlésen megismételte az ígéretét. Polgármester úr közölte, 
hogy a hivatal jövő év elején minden lakoshoz eljuttat egy levelet, melyben megköszöni a 
befizetett kommunális adót és tájékoztatni fogja a kaposváriakat mire fordította ezt az 
összeget a város. Megjegyzem vélhetően szó tévesztés volt, hogy a helyi adó helyett annak 
egyik legkisebb összegű elemét a kommunális adót említette a polgármester úr, legalább is a 
szövegkörnyezetből erre lehet következtetni. A kaposváriak által 2014-ben befizetett helyi 
adó meghaladta a 4 milliárd forintot, ennek elköltéséről kellett volna tájékoztatni a 
kaposváriakat. Polgármester úr többek között arról is tájékoztatta a kaposváriakat a 
Közgyűlésen, hogy a Kormány szándéka szerint a központi adók csökkennek, a helyi adók 
pedig emelkedni fognak. Elmondta, a Kormány lehetőséget adott arra, hogy az 
önkormányzatok új helyi adót állapítsanak meg, például a települési adót. A címzetes 
főjegyző úr feladatul kapta a Közgyűlésen, hogy végezzen hatásvizsgálatot a települési adó 
bevezetésének lehetőségéről. Ugyanakkor polgármester úr megnyugtatott mindenkit, hogy 
2016-ban változatlan marad a helyi adó. Úgy legyen.  
Címzetes főjegyző úr a levelet megküldte március elején, melyben minden kaposvári 
megtudhatta mennyi helyi adót fizetett be a város kasszájába. Megtudhattuk azt is, hogy van-e 
elmaradásunk, illetve azt, hogy mennyi helyi adót kell megfizetni a tárgyévben. Csupán az 
nem derült ki a levélben, hogy az általam, a kaposváriak által befizetett helyi adót, azaz 
építményadót, telekadót, kommunális adót, idegenforgalmi adót, iparűzési adót mire fordítja a 
város. Igaz a köszönet is elmaradt, de ez a legkevesebb. A közelmúltban újabb levelet kaptak 
a kaposváriak címzetes főjegyzőtől, melyben továbbra sem szerepel a tájékoztatás arról, hogy 
mire fordítja a helyi adókat az elmaradt köszönettel együtt is egyébként.  
Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr! 
 
Miért nem kapnak a kaposváriak tájékoztatást arról, hogy mire fordítja az építményadót, 
telekadót, kommunális adót, az idegenforgalmi adót és az iparűzésit a város. Például a 
kaposváriak adója milyen összeget képvisel a KOMÉTA Zrt-be történt 2 milliárdos  
önkormányzati befektetésből? Megtudhatják-e a kaposváriak, hogy a helyi adóból mennyit 
költ a város a szociális rászorultak megsegítésére, a közmunkások bérére, a Kapos Holding 
tagvállalatainak működtetésére, tőke helyzetük rendezésére, vagy például a kiemelt  
sportegyesületek támogatására? Várom megtisztelő válaszát.” 
   
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: „Csak úgy megjegyzésként előjáróban, én úgy 
emlékszem olyan ígéretem volt, hogy nem lesz új adó Kaposváron és nincs is, és ha jól 
emlékszem nem 1988-ban hangzott el ez a polgármesteri ígéret, miután akkor még 
tanácselnök ült ebben a teremben.  
A jelenlegi nemzetközi, illetve hazai jogszabályok szerint az adóbevételek felhasználási 
kötöttség nélkül illetik meg az államokat, illetve az önkormányzatokat. Ugyanakkor a helyi 
adóbevételek, köztük a kommunális adó fontos szerepet játszanak a helyi közszolgáltatások 
ellátása, a város üzemeltetése, fejlesztése érdekében történő ráfordítások finanszírozásában. 
Erre tekintettel Kaposvár választópolgárai hamarosan kézhez kapják az a polgármesteri 
levelet, amely tájékoztatást ad arról, hogy a város forrásait, köztük a helyi kommunális adót  
milyen feladatok megvalósítására költötte, ezen belül milyen összeget fordított a szociálisan 
rászorultak megsegítésére, az oktatási intézmények működtetésére, a közterületek 
fejlesztésére. Tájékoztatom ugyanakkor, hogy a KOMETA 99 Zrt-be történő önkormányzati 
befektetés finanszírozásába helyi adóbevételek bevonására nem került sor. Köszönöm 
szépen!” 
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-----Interpelláció elfogadása----- 

 
 
Kováts Imre képviselő: Reméli, előbb-utóbb sor kerül arra, hogy megtudhatják a befizetett 
helyi adóból milyen összeget fordítottak az általa megjelölt területekre. Az interpellációra 
adott választ elfogadta, abban bízva, hogy az teljesülni fog.  
  
Szita Károly polgármester: Elmondta, az éves költségvetésük 16,5 milliárd, a helyi 
adóbevétel 4 milliárd forint, működésre 10 milliárdot költenek. Erre megy el a helyi adó, hatot 
még elő kell teremteniük. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 
 

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


