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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Testületi ülés ideje: 2015. november 5. 
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: Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Szeretettel köszöntött 
mindenkit, a kollégáit, leendő  vendégeiket, s 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.  
 
Elmondta, tegnap egyszer már megtette, de akkor más körben – a Polgármesteri Hivatalban 
dolgozó kollégáinak a társaságában – most megteszi még egyszer, mint ahogy látják, 
helycsere van mellette. Egy ember van, aki majdnem annyit járt Közgyűlésre az elmúlt 25 
esztendőben, mint Ő. Úgy hívják, hogy dr. Kéki Zoltán. 1990 óta valamennyi rendes  
képviselő-testületi ülésen itt volt. De nemcsak a fizikai jelenléte volt fontos, hogy ott ült a 
székben, hanem fontos volt az a munka, amit elvégzett azt megelőzően, hogy az eléjük kerülő  
képviselő-testületi anyagok tárgyalásra alkalmasak legyenek. Ez volt a legfontosabb munkája, 
hogy olyan közösséget kovácsoljon a Polgármesteri Hivatalon belül, amely közösség él-hal a 
városért és azért dolgozik, hogy minden nap egyre jobb legyen az itt élőknek. Ezt a hivatalt 
vezeti jelen pillanatban is még dr. Kéki Zoltán főjegyző úr. Fontos volt a személye azzal a 
szarkasztikus humorával is, amivel gyakran megörvendeztette őket, még a nehéz  
pillanatokban is. Még a legmérgesebb képviselő, vagy polgármester arcára is mosolyt tudott 
csalni azzal a néhány székely viccel, vagy pár mondásával egy-egy napirendi pontnak a 
kapcsán. Hálásan megköszönte neki. Kéki Zoltán úgy döntött, hogy december 30-al nyugdíjba 
megy. Főjegyző úrnak említette, hogy addig dolgozik a városházán, ameddig akar. Döntött, 
ezt az utat választotta, fontosabb már ebben az időben számára az a sok-sok unoka, akivel időt  
akar eltölteni és foglalkozni akar vele. Megköszönte főjegyző úrnak mindnyájuk nevében, 
nem csupán a teremben ülő képviselők, hanem az 1990 óta tisztséget és szolgálatot vállaló 
városi képviselők nevében is azt, hogy vele együtt dolgozhattak. Köszöni, hogy szakszerű 
munkával, előkészítő anyagokkal segítette azt, hogy a legbölcsebb döntéseket hozzák a 
képviselő-testületi ülésen. Mindnyájuk nevében kívánt jó pihenést!  
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző: Köszöni a jó sorsának, és azoknak is, akiknek köze volt 
hozzá, hogy közel három évtizedet dolgozhatott a városházán, szolgálhatta Kaposvárt. A 
következő években fantasztikus lehetőségek vannak a város előtt. Azt kívánta valamennyi 
képviselőnek és a kaposváriaknak is, hogy sikeresek legyenek, és ha ezek a szép fejlesztések, 
elképzelések megvalósulnak, akkor Kaposvár óriásit fog fejlődni ebben az 5 évben. Köszönte 
az együtt dolgozott éveket. 
 
Szita Károly polgármester: Elmondta, a város jegyzői állására pályázatot írt ki. Ez az állás 
2016. január 1-jével lesz betölthető, hisz 2 hónapos szabadságát tölti most dr. Kéki Zoltán 
főjegyző úr. Erre a jegyzői pályázatra egy pályázó jelentkezett dr. Csillag Gábor. Kérte 
Csillag urat álljon fel, jelenleg a Titkársági Igazgatóság vezetője, a Kormányhivataltól 
érkezett. A Humánszolgáltatási és Titkársági Igaz gatóságot vezeti, ez 160 fős  igaz gatóság. Őt 
fogja kinevezni január 1-jével Kaposvár Megyei Jogú Város jegyzőjévé, azért szerette volna 
rögtön bemutatni, hogy megismerjék, és egyben kéri valamennyiüket, hogy segítség munkáját  
az elkövetkezendő időszakban.  
 
Tisztelt Hölgyek és Urak! 
 
Ilyenkor szokása az, hogy a mögöttük hagyott képviselő-testületi ülés és a mai nap közötti 
időszakról egy rövid tájékozatót adjon. Amikor a kollégái összeállították az anyagot, hogy mi 
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is történt az elmúlt időszakban, maga is meglepődött. Több örömteli várostörténeti pillanat is 
érte őket, az egyik ilyen, amikor egy teljesen új kommunális hulladékgazdálkodási 
technológiára állt át Kaposvár. Amikor megkapták azt a lehetőséget, hogy bezárhatják az 50 
éve működő Nádasdi utcai szeméttelepet és helyette egy új korszerű, a hulladéklerakás helyett 
a hulladék feldolgozást és újra hasznosítást választó technológiát alakíthattak ki. Ez egy 10 
éves munkának az eredménye, hálásan köszönte 118 polgármester kollegájának akivel,  10 
esztendővel ezelőtt ezt a szövetséget megkötötték, amely lehetővé tette számukra az új 
korszerű hulladék feldolgozó központnak a megépítését. Köszönte Kovács Katalin 
kolleganő jének, aki összerakta ezt a projektet és végig menedzselte. Október 9-én 
Magyarország Miniszterelnökével egy megállapodást köthettek. Egy olyan megállapodást a 
Modern városok program keretén belül, amely hosszú évekre meghatározza a városnak a 
jövőjét. A kaposváriak kapják meg ugyanazt, amit a tőlük fejlettebb nyugat bármely 
városában ott élő polgár megkaphat. Gyógyításban, oktatásban, munkahelyben, bérben, 
sportban, stb. mindent kaphasson meg. Ez a célkitűzés, ezt segíti elő az a 122 milliárdos  
program. A sajtóból értesülhettek róla 2x2 sávos gyorsút az M7-es autópályával Kaposvár 
összekötve. Csiky Gergely Színháznak a rekonstrukciója. 10 pályás fedett versenymedence az  
uszoda mellett, mely 800 néző befogadására alkalmas. Egy új sportcsarnok kialakítása és  
építése. A Kaposvári Közlekedési Központ, intermodális csomópontnak a kialakítása. A 
kórház déli tömbjének a tulajdonba vétele, illetve ott parkoló és fiataloknak szóló, ott építendő 
inkubátorház kialakítása. Várostörténeti pillanat ez Kaposvár életében, mert nem a 
beláthatatlan idők távlatában fognak megépülni ezek a beruházások. Várostörténeti pillanat az 
is, hogy megkapták azt a lehetőséget, hogy az Európai Uniós források közül az egyiket a 
Területi Operatív Programban megnyíló forrásokat ők költhetik el. 15 milliárd forint  
Kaposváré, ebből az összegből nagy ütemben halad az energia korszerűsítés, megújuló 
energiák használata felé. Intézmény felújítások, gazdaság fejlesztések, ipari parkok 
kialakítása, és közműveinek javítása, Deseda kemping, sok- sok minden van benne. 
Várostörténeti pillanat lesz a jövő hét kedd is. Amióta tömegközlekedés van Magyarországon 
és Kaposváron, azóta gázolajjal mentek ezek az autóbuszok. Jövő hét kedden új időszámítás 
kezdődik a tömegközlekedés tekintetében is Kaposváron, 40 új buszuk lesz, a teljes flotta 
megújul. Ez a 40 busz legalább egy évtizedre meghatározza Kaposvár közlekedését. Ez egy 
nagyon jelentős beruházás, az országban egyedülálló. Nincs olyan város Magyarországon, 
amely a teljes flottáját le tudta volna cserélni. Van néhány gázüzemű busz Szegeden és  
Budapesten, Miskolcon vesznek most és Nyíregyháza szándékozik még venni. Jövő hét  
kedden állítják ki, szeretettel vár mindenkit a belvárosban. Remélik, nagyon jelentős Európai 
Uniós forrásból tudják ezt megvalósítani. Tasó László államtitkár úr lesz a vendégük az  
átadáson. Szeretettel vár az átadó ceremóniára mindenkit. 2135 közvilágítási lámpatestet 
cseréltek le, amely sejteti az okos város világképét Kaposváron. Ezzel évi 25 millió forint  
költséget tudnak megspórolni. Isztambul Üsküdar kerületében járt, ahol megkötötték a 
testvérvárosi megállapodást. A Kaposvári Egyetem és a Marmara Egyetem régen fel vette a 
kapcsolatot, és újította meg az együttműködési megállapodását. Borhi alpolgármester urat  
láthatták rolleren, tekert tekergőként a belvárosban. Átvette az első négy olyan állomást, ahol 
a kaposvári közbicikli a tekergő használatára alkalmas. Az eredeti elképzelések szerint 28-31 
között lesz az állomás szám, ami befedi teljes egészében az egész várost. Az uszodába járók 
tapasztalhatták, hogy elindult a kisiskolások és óvodások oktatása. A mintaprogram keretében 
van az úszás mellett a korcsolya oktatás is, így csaknem 1000 kisgyermek kap lehetőséget. 
Mindebből is látszik, hogy lendülettel mennek előre. A buszokkal kapcsolatban elmondta, egy 
kis meglepetést is szánnak. A buszok oldalán láthatnak majd egy-egy arcképet, egyelőre 5 
buszon. Kaposvár nagyjai, akik rákerülnek pl. Kaposi-Mór, Csík Ferenc és még hárman és  
majd így haladnak tovább. Egyrészt, hogy megadják önmaguknak azt a lehetőséget, hogy 
megismerhessék azokat, akikre büszkék ebben a városban. Másrészt fent a buszon az életük 
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három sorban is meg fog jelenni elmondva, hogy kikről is van szó. 40 kaposvári, könnyű volt 
összeszedni ennyi nevet, de nagy felelősség is volt kiválasztani belő lük kik legyenek. Vannak 
köztük tudósok, orvosok, művészek ezzel fognak majd találkozni. Reméli, kellemes  
színfoltjai lesznek majd a városnak. 
 
Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendre  

- a Kaposvár, Tompa Mihály utca 5. szám alatti volt könyvtár helyiség bérletére érkezett 
ajánlatokról szóló előterjesztést, 

- kiemelt sportszervezetek támogatási és kölcsön kérelméről szóló előterjesztést, 
- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést,  
- valamint az Interpelláció napirendet. 

 
Kováts Imre képviselő Ügyrendi: Az önkormányzati törvény szerint a kitüntetési 
javaslatokat zárt ülésen kell tárgyalni. Törvényi indoklás szerint ennek adatvédelmi okai 
vannak. Úgy gondolja, hogy az év munkáltatója javaslatban szereplő KOMETA’99 Zrt-vel 
kapcsolatosan ezek az okok nem állnak fel, ezért javasolta, hogy ezt a napirendi pontot nyílt 
ülésen tárgyalják.  
 
dr. Farkas Edit aljegyző: A törvény értelmében zárt ülést kell tartani. 
 
Szita Károly polgármester: Nem érti az okát, nincs mit titkolózni. A törvény előírja a zárt 
ülés elrendelését. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3590   Száma: 15.11.05/0/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
167/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  

- a Kaposvár, Tompa Mihály utca 5. szám alatti volt könyvtár helyiség bérletére érkezett 
ajánlatokról, 

- kiemelt sportszervezetek támogatási és kölcsön kérelméről, 
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- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést,  
- valamint az Interpelláció  napirendet.  
2. Előterjesztés a Kaposvári GESZ vezetői beosztásának ellátására vonatkozó 

megbízásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 
 

3. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

4. Előterjesztés 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 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

5. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
 

6. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

7. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

8. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

9. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosításának jóváhagyásáról és módosítására vonatkozó változtatási 
szándék elfogadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

10. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok vezetékjoggal való 
megterheléséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
11. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról 

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
 

12. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedési menetrend módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

13. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának díjai, a 
temetkezési díjak, valamint az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott 
belépődíjak, jegy- és bérletárak változatlanul történő fenntartásáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
14. Előterjesztés a Kapos Vésztározó üzemeltetési megállapodásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester   
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
15. Előterjesztés a Kaposvár, Nádasdi utcai szeméttelep felépítményeinek és 

földterületének bérbeadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
16. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
17. Előterjesztés a Kossuth téri illemhely üzemeltetéséről és a Kaposvár, Noszlopy G. 

utcában lévő pavilonok megvásárlásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
18. Előterjesztés a kaposvári 5718/1 hrsz-ú és a kaposvári 5718/3 hrsz-ú, Kanizsai 

utcában lévő közterületi ingatlanokból ingatlanrész értékesítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
19. Előterjesztés biogáz és biometán szállítására kötött együttműködési 

megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

20. Előterjesztés a Kaposvári Közszolgáltató Holding Zrt. folyószámla 
hitelszerződéséhez ingatlanfedezet nyújtásáról, valamint a kaposvári 146/18 hrsz-
ú ingatlan CNG töltőállomás kialakítása céljára történő bérbeadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

21. Előterjesztés a Közbeszerzési szabályzat és a Beszerzési szabályzat módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
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Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

22. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága gazdálkodási 
feladatainak ellátásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató         

 
23. Előterjesztés részletfizetési kérelemről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
24. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 

 
25. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 

önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2015. III. negyedév) 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 

 
26. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről, illetve az 

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

 
27. Előterjesztés a Magyarországi Metodista Egyházzal kötendő közfeladat-ellátási 

szerződésről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 

 
28. Előterjesztés a Kaposvár, Tompa Mihály utca 5. szám alatti volt 

könyvtár helyiség bérletére érkezett ajánlatokról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

29. Előterjesztés kiemelt sportszervezetek támogatási és kölcsön 
kérelméről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

30. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
  Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
31. Interpelláció 

 
 
Szita Károly polgármester: A Városgondnokság vezetői pályázatának meghallgatására zárt 
ülést rendelt el. 
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Kováts Imre képviselő Ügyrendi: Nem tartja magát képzett jogásznak, de úgy gondolta, 
hogy a zárt üléssel kapcsolatos javaslatát meg kellett volna szavaztatni. Függetlenül attól, 
hogy aljegyző asszony szerint törvényi előírás.  

Szavazás eredménye 
 

#: 3591   Száma: 15.11.05/0/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 08:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az ügyrendi javaslatról az alábbiak szerint szavazott. 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 4 25.00 22.22 
Nem 11 68.75 61.11 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
A Közgyűlés nyílt üléssel folytatta munkáját. 
 
Szita Károly polgármester: Hálás a pályázóknak, amiért benyújtották az álláshelyre a 
pályázatukat. Pályázatukból kiderült, hogy mindannyian fontosnak érezték a kaposvári 
Városgondnokság munkáját és utána is néztek, hogy mi tartozik hozzá és mit is csinál.  
Megfogalmaztak elképzeléseket is, hogy mit szeretnének másképp csinálni. Egy olyan 
Városgondnokságot fog átvenni az új vezető, ahol 25 éven keresztül egy nagyon 
lelkiismeretes és városszerető vezető volt Hartner Rudolf személyében. Kihirdette a zárt 
ülésen hozott 168/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozatot. Gratulált Herczeg Attilának a 
megbízáshoz, jó munkát kívánt. 
 
 

-----2. Előterjesztés a Kaposvári GESZ vezetői beosztásának ellátására vonatkozó 
megbízásról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Legutóbbi ülésükön Kacsar József intézményvezető úrtól 
búcsúztak el, aki a kora által adott lehetőséggel élni kívánt és elment nyugdíjba. Egy fontos 
szervezet, a GESZ élérő l ment el nyugdíjba. Döntöttek is akkor, hogy kiírják a GESZ vezetői 
pályázatát. Egy pályázat érkezett, Sziberné Fehér Éva nyújtotta be pályázatát. Hálás, hogy 
fontosnak érezte azt, hogy a korábbi munkahelyén ne csak vezető helyettes, hanem vezetőként 
is dolgozzon. A Népjóléti Bizottság meghallgatta, a pályázatát minden képviselő ismeri.  Ha 
kiegészítése van a pályázathoz, 3 percben megteheti.  
  
Sziberné Fehér Éva pályázó: 2004 óta a GESZ gazdasági vezetője, gyakorlatilag az  



9 

 

intézmény mostani felállását, amivé vált végig dolgozta és végig alakította Kacsar úr oldalán, 
a tőlük telhető legjobbat próbálva kihozni ebből a rengeteg változásból és szervezeti 
átalakulásból. Azt gondolja a tevékenységük nagyon széles, gyakorlatilag 
intézményhálózatban lefedi az egész várost. Saját tevékenységük pedig az egészségügyi 
alapellátás, az intézményeknek a működtetése, és a közétkeztetés megszervezése a város 
összes intézményébe. Ezt a feladatot úgy gondolja ellátni nem egyszerű, ezért gondolta azt, 
hogy sokat tud azzal segíteni, ha elvállalja ezt a feladatot, mert egy kívülről jövő ember ezt a 
rendszert nagyon nehezen és  hosszú idő alatt látná át. A jövőre nézve szeretné ugyanezt 
folytatni, ugyanabban a körben, amiben most is dolgozik. A jogszabályi változásoknak a 
figyelemmel kísérését, a szervezeti átalakulásokat, a belső szervezeti mozgásokat. Szeretné 
számviteli rendjüket egységesíteni tekintettel az újabb hozzájuk kapcsolt három intézményre, 
akik most még külön könyvelési rendszerben vannak. Az élelmezési programot szeretné 
számítógépesíteni egységesen az egész városban, minden intézményben online rendszerben 
működtetni, mert most nagyon nehéz követni. A munkahelyi légkört is szeretné megtartani, ha 
lehet javítani, nehéz, mert nagyon sok munkájuk van, sok adatszolgáltatást kell nyújtaniuk.  
 
 

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

-----Hozzászólások.----- 
 
 
Torma János tanácsnok: A Népjóléti Bizottság egyhangúan támogatta a pályázó 
kinevezését. Maga is úgy látja, hogy Sziberné Fehér Éva tökéletesen alkalmas a GESZ vezetői 
feladatának ellátására. Úgy gondolja, jó kezekben lesz a GESZ, ha a Közgyűlés elfogadja a 
határozati javaslatot, illetve a pályázatát, melyet maximálisan támogat.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3593   Száma: 15.11.05/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 08:52  
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: 
 
169/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári GESZ vezetői 
beosztásának ellátására vonatkozó megbízásról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy 
2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig megbízza Sziberné Fehér Évát az  
Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondokságon gazdasági főelőadó munkakörben az  
intézményvezetői beosztás ellátásával. 
Illetménye:  460.000,-Ft 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 
Határidő: 2015. november 13. (közlésre) 

2015. november 30. (a magasabb vezetői megbízás elkészítésére) 
 
Szita Károly polgármester: A város testülete 18 igennel úgy döntött, hogy Sziberné Fehér 
Éva lesz a GESZ vezetője. Sok szeretettel gratulált valamennyiük nevében és jó munkát  
kívánt az elkövetkező esztendőkben. Nem könnyű az a feladat, amit végeznek és nem kicsi az  
a munkateher, ami Önökön van. Maga részéről minden segítséget meg fog adni, de szeretné, 
ha éreznék, hogy rendkívül fontos a munkájuk mindnyájuk számára. 
  
 

-----3. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Minden esztendőben ilyenkor napirend a helyi adórendeletek 
felülvizsgálata. Kérte aljegyző asszonyt, ha szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 
 
 

-----Kérdések----- 
 

Kováts Imre képviselő: Nagy érdeklődéssel hallgatta a rádió nyilatkozatát polgármester 
úrnak, amelyben azt nyilatkozta, hogy a kaposvári kis- és középvállalkozások a helyi adók 50 
%-át fizetik. Kérdése volt, hogy melyek azok a helyi adók, amelynek az 50 %-át fizetik a 
kaposvári kis- és középvállalkozások? Másik kérdése, polgármester úr szerint a 6.200 
kaposvári társas vállalkozásból hány tartozik a kis- és középvállalkozások közé?  
  
Szita Károly polgármester: Nem várhatja el azt, hogy ha rádiót hallgatnak a figyelem az  
kellő legyen. Soha nem 6.200 társas vállalkozóról beszélt, hanem 6.200 helyi adót fizető 
vállalkozóról, ahol bent van több mint 3.000 egyéni vállalkozó is, amelynek az adóalapja 2,5 
millió forint alatt van. Így vannak 6.200-an akik, vállalkozók és adót fizetnek be a 
városházán. A helyi adóterhek tekintetében a teherbírásuk alapján a multi kereskedők, a 
pénzintézetek, a bankok stb. a kivethető adók maximumát fizetik. Akik nem ebbe a 
kategóriába tartoznak, a kivethető adó maximumának a felét fizetik, ez az 50 %. Amíg 
lehetősége van, ezt a különbséget meg is fogja tartani.   
  
 

-----Hozzászólások----- 
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Kováts Imre képviselő: Nem kapott választ a második kérdésére. Hozzáfűzné, el kellene 
dönteni, hogy akkor Kaposváron hány vállalkozás van, és milyen tartalommal használják 
ezeket a statisztikai adatokat, mert abból tud dolgozni, amit polgármester úr mond.  

Szavazás eredménye 
 

#: 3594   Száma: 15.11.05/3/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 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: 
 
 
170/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a jelenlegi adóztatási 
rendszerét változatlanul fenntartja, települési adót nem vezet be. 
 
 
Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  azonnal 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi szándékát, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, annak intézményei és Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala csatlakozzon az önkormányzati helyi adó, ügyiratkezelés, gazdálkodás, 
vagyonkataszter, ipar-kereskedelem, települési portál szakrendszereket működtető ASP 
központhoz azzal, hogy az egyes modulokhoz történő csatlakozásról azok megfelelő  
előkészítését és megismerését követően dönt. 

 
Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
   Molnár György gazdasági igazgató 
   Papp János informatikai vezető 
Határidő:   2015. december 31. 
 
Szita Károly polgármester: Kérte, szavazzanak a kommunális adókról. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3595   Száma: 15.11.05/3/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 08:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a kommunális adókról 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: 
 
Szita Károly polgármester: Kérte, szavazzanak az építményadóról. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3596   Száma: 15.11.05/3/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 08:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület az építményadóról 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: 
 
Szita Károly polgármester: Kérte, szavazzanak a helyi iparűzési adóról szóló rendelet  



13 

 

módosításáról. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3597   Száma: 15.11.05/3/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 08:59  
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 44/2015.(XI.9.) 
önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 79/2008. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés 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----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

Kiss Tamás képviselő: Szerepel az előterjesztésben, hogy a Sávház őrzésével kapcsolatban 
az éjjel és nappal is tartó biztonsági szolgálatot ezentúl csak éjszaka fogják foglalkoztatni. 
Kérdése volt, mit is jelent pontosan az éjszakai foglalkoztatás?  
  
Szita Károly polgármester: Felkérte alpolgármester asszonyt a válaszadásra. 
 
Oláh Lajosné alpolgármester: Egyeztetve a közterület-felügyelettel is azt az információt  
kapták, hogy a Sávház körüli rendbontások nagy része az éjszakai órákban történik. A nappali 
felügyeletet az a 36 kamera végzi, amit telepítettek. Ezért született az a döntés, hogy az  
éjszakai rendbontás megakadályozására valóban éjszaka, a sötétedést követően hajnalig fog 
történni az éjszakai felügyelet. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
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Kiss Tamás képviselő: Most, hogy közeledik a tél, a sötétedés gyakorlatilag öt óra félhat  
körül beáll. Úgy gondolja az éjszakai őrzés ebben az esetben nem megfelelő kifejezés. Ezt a 
biztonsági szolgálatot a téli időszakra való tekintettel, késő délutántól alkalmazni kellene az  
ott lakó idős emberek érdekében. 
  
dr. Farkas Edit aljegyző: A Sávház környékén a közterület és a rendőrség kapcsán jelenleg 
is és a téli időszakban is este 9 óráig történik a járőrszolgálat ellátása. Ezen nem kívánnak 
változtatni, folyamatosan végzik az elkövetkező időben is. Tényleges megtakarítást jelenthet a 
vagyonkezelő részére, ha a nappali őrzést megspórolja, az éjszakai őrzést viszont úgy 
gondolja, biztonsággal el tudja látni. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3598   Száma: 15.11.05/4/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:03  
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: 
 
171/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta 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 szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2016. évi költségvetési rendeletében a bérlakás-

állomány fenntartására 4.180 eFt-ot biztosít.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. február 28. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a SzocioNet Egyesített Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény részére a Nyugdíjasház különszolgáltatási díjjal nem fedezett 
750 eFt költségét a 2016. évi költségvetésében biztosítja.  
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. február 28. 

Szavazás eredménye 
 

#: 3599   Száma: 15.11.05/4/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:03  
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 45/2015.(XI.9.) 
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. 
 
 
-----5. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 

formákról szóló 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Több olyan jelentkező van, aki szeretné ezt az ösztöndíjat PhD 
képzésben is igénybe venni. Megfontolva ennek az előnyeit és hátrányait is azzal a javaslattal 
szeretnének élni – jogi formáját aljegyző asszonyék állították össze –, hogy a „Kaposvár 
számít rád” ösztöndíjat adhassák nekik is.  
  
 
 

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

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

#: 3600   Száma: 15.11.05/5/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:04  
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 46/2015.(XI.9.)  
önkormányzati rendeletét a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló 51/2007. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----6. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

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

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

#: 3601   Száma: 15.11.05/6/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:04  
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 47/2015.(XI.9.) 
önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000.(VI.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----7. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Változatlan formában terjeszti elő az anyagot a képviselő-
testület felé, nincs szóbeli kiegészítése. 
 

-----Kérdések----- 
 

Kováts Imre képviselő: A Közgyűlés néhány évvel ezelőtt közlekedési nehézségekre, 
zsúfoltságra, balesetekre, az ott lakók parkolási nehézségeire hivatkozva bővítette ki a fizető 
parkolók határait és tette fizetősé többek között a Németh István fasort is. Azt tapasztalták, 
hogy a fizetőssé vált parkolók esetében nem változott a helyzeten semmi. A Németh István 
fasorban a zsúfoltság ugyanakkora, mint volt, nyilvánvaló azért, mert ha valaki kórházba 
megy, és nem tud rendesen járni, vagy nehezebben, akkor kocsival megy. Kérdése, mibő l 
gondolják, hogy a Németh István fasor magasabb fizetési kategóriák átsorolásával könnyebb 
lesz a kórház környékén parkolni? Miből gondolják azt, hogy a fizető parkoló zóna határainak 
jelentős kibővítésével a bevételek növelése mellett a forgalomszabályzás is hatékonyabb lesz 
az eddigieknél? Az előterjesztés szerint a fizető parkoló zónák határainak kiterjesztése, a 
parkoló zónák átminősítése évi közel 45 millió forint többletbevételt jelent az önkormányzat 
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számára. Kérdése, nem tartják-e aránytalannak és túlzónak a díjbevételek növelését annak 
ismeretében is, hogy az elmúlt 15 évben az adóemelések ez évi 4 milliárdos bevétel mellett 
csak 30-35 millió forintot tett ki az adóemelés?   
Szita Károly polgármester: Bevételeket illetően bízik Molnár igaz gató úr számaiban, mert  
csak arra tud hagyatkozni, ők számolták ki a lehetséges bevételeket és megtérülési időt.  
Optimista e tekintetben, hogy ezt a bevételként be tudják hozni és 2-2,5 év lesz a beruházás 
megtérülési ideje. A fizető parkoló egész Európában a forgalomszabályozás egyik eszköze, 
ezért találták ki elsősorban. Igaza van képviselő úrnak abban, hogy a Németh István fasorban 
ettől nem lesz több parkoló. A kórház környékén akkor lesz több parkoló, ha a déli tömb 
helyén megépítik a 250 parkolót. Az, hogy drágább övezetbe kerül, azt feltételezi, hogy az  
olcsóbb övezet irányába viszik el letenni az autójukat. A térképet megnézve olyan mértékben 
változik, hogy mindegyik irányba egy utcával kerül kijjebb. A fizető szakasz mögötti utcák 
lakóinak sok problémát okoz, ez most felerősödött a kórház építkezésével. Megoldódik-e a 
probléma, abban csak reménykedni tud.  
  

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Nem kapott választ arra a kérdésére, hogy nem túlzó-e a 45 millió 
forintos bevétel? 4 milliárdos adóbevétel kapcsán 30-35 millió forintos adóbevételt szoktak 
emelni, ehhez képest nem túlzó-e ez a 45 millió forintos bevétel? Nincs kétsége be fog jönni, 
természetesen. A Németh István fasor kapcsán a felvetése nem tud működni ilyen parkolási 
díjak mellet. Megnézte a többi város parkolási díjait, a forgalom szabályozása sokkal 
magasabb parkolási díj mellett működik. A Németh István fasornál ugyanazok az indokok 
voltak, amikor bevezették, fizetővé tették mégis ugyanaz a zsúfoltság van. Nyilvánvaló 
parkolni kell és az emberek kocsival közlekednek, mert a busz majdnem, hogy drágább, mint  
az autó. Figyelmeztető, hogy egy évben 30 millió forint parkolási büntetési díjbevétel van. 
Ellentmond annak, hogy alacsonyak a parkolási díjak Kaposváron. A parkolási zónák 
kiterjesztése semmit nem old meg, ezt bizottsági ülésen többen meg is erősítették és a 
tapasztalatok is ezt mutatják. 
  
Dér Tamás alpolgármester: Az előterjesztéseket máshogy nézi. Egyetlen dolgot lát, ha nulla 
körüli inflációt nézik, akkor a kaposváriak zsebében több fog maradni. Fizikálisan több fog 
maradni, jelen esetben ennél a pár előterjesztésnél, amit a mai ülésen tárgyalnak, a 
kaposváriaknak 2016-ban több marad a zsebében.  
  
Pintér Attila tanácsnok: Felhívta a képviselő társak és a Közgyűlés figyelmét a Jogi 
Bizottság, azért döntött úgy, hogy nem támogatja a Biczó Ferenc utcával történő kibővítést, 
mert az jelenleg is benne van a rendeletben. Vélhetően a Pénzügyi és Műszaki Bizottság arra 
a szakaszra gondoltak, amely a kórház mellett van közvetlenül, de az meg nem az  
önkormányzat területe, hanem a kórház területe. Arról nem tudnak rendelkezni, a Jogi 
Bizottság ezért nem támogatta a bővítést. Polgármester úr említette, hogy meglehetősen 
komoly dilemma és anomália alakult ki a kórház felújításával kapcsolatban. Tudták, hogy ez 
lesz, ezért kérte a kórház vezetése a környékbeli lakók türelmét. A türelemnek az  
önkormányzat részéről is meg kell nyilvánulnia. Nem tudják, ha rendeződik az állapot a 
kórház körül milyen parkolási igények fognak kialakulni. A végleges megoldás az lesz, amit a 
polgármester úr említett, a déli tömbben tudnak kialakítani számos parkolót és vélhetően nem 
lesznek olyan komoly gondok és problémák, amelyek akár a kaposváriakat, akár a vidékieket  
érintik. Többen jelezték, hogy jelen pillanatban nemcsak a parkolás okoz problémát a kórház 
környékén, hanem a beteg szállítása, és a betegek főbejárathoz történő szállítása, hogy ki 
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tudjanak szállni. Szabályos körülmények között jelen pillanatban a kórház főbejáratánál 
megállni nagyon körülményes. Érdemes elgondolkodniuk azon, hogy olyan területet 
alakítsanak ki a főbejárat környékén, amely lehetőséget ad legalább a pillanatnyi megállásra, 
hogy a betegeket ki lehessen tenni az autóból.  
  
Csutor Ferenc tanácsnok: A Műszaki Bizottság a főmérnök úr javaslatára vette fel a Biczó 
Ferenc utcának a díjfizetését. A hozzászólások alatt is egyeztetett vele, és véleménye szerint a 
mai napig nincs benne a Biczó Ferenc, ezért javasolták, hogy vegyék fel a fizetőparkolók 
övezetébe.  
 
Szita Károly polgármester: A napirendet lezárta. Kérte, hogy változatlan formában fogadják 
el az előterjesztést. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3602   Száma: 15.11.05/7/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról 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: 

 
172/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a belvárosi fizetőparkoló zóna kiterjesztését 28 db 
jegykiadó automata beszerzésével és telepítésével valósíthatja meg a műszaki infrastruktúra 
(táblák, festés, stb.) biztosításával együtt. A Közgyűlés felhatalmazza a Városgondnokságot  
2016. április 1-ig 28 db jegykiadó automata közbeszerzési eljárásban történő beszerzésére 
2016. évi pénzügyi kötelezettségvállalással.  
 
A kibővített fizetőparkoló zóna ellenőrzése személyi feltételeinek biztosítása érdekében a 
Közgyűlés 2016. április 1-től a Városgondnokság részére +2 fő parkoló ellenőri álláshelyet 
engedélyez. 
 
Az új automaták beszerzésével, telepítésével és a 2016. évi üzemeltetésével kapcsolatban 
jelentkező nettó 71.630 e Ft kiadással szemben nettó 44.278 e Ft többletbevétel várható. A 
Közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy 2016. évi költségvetési rendeletében a bevételi 
többletből nem fedezett beruházási és üzemeltetési kiadások pénzügyi fedezetére 27.352 e Ft-
ot biztosít a Városgondnokság részére.  
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Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
Határidő:                                2016. április 30. 

Szavazás eredménye 
 

#: 3603   Száma: 15.11.05/7/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról 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: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 48/2015.(XI.9.) 
önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----8. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 3604   Száma: 15.11.05/8/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:20  
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 49/2015.(XI.9.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 
általános szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----9. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosításának jóváhagyásáról és módosítására vonatkozó változtatási 

szándék elfogadásáról----- 
 

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

 
 

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

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

 
#: 3605   Száma: 15.11.05/9/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:20  
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: 
 
 

173/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és 
Szabályozási tervének, valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos 
javaslatokról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzata, 
Szabályozási valamint Szerkezeti Terve „M11/3” jelű módosítás partnerségi 
egyeztetési szakaszának lezárásáról szóló jegyzőkönyvet és úgy határozott, hogy az 
53/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat 3) pontjában jóváhagyott, „M11/3-2015” 
jelű módosítás tárgyában lefolytatott partnerségi egyeztetésről szóló, az előterjesztés 6. 
mellékletében rögzített jegyzőkönyvet elfogadja, ezzel a partnerségi egyeztetést 
lezárja. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzata, 

Szabályozási valamint Szerkezeti Terve „M11/4” jelű módosítás partnerségi 
egyeztetési szakaszának lezárásáról szóló jegyzőkönyvet és úgy határozott, hogy az 
53/2015. (IV. 23.) önkormányzati határozat 2) pontjában jóváhagyott, „M11/4-2015” 
jelű módosítás tárgyában lefolytatott partnerségi egyeztetésről szóló, az előterjesztés 7. 
mellékletében rögzített jegyzőkönyvet elfogadja, ezzel a partnerségi egyeztetést 
lezárja. 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M11/2015-OTÉK” jelű  

településfejlesztési döntések tekintetében Kaposvár településszerkezeti tervét 
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módosítja és az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi 
tervezési pontok vonatkozásában elfogadja: 

 
a 24/2015.(II.26.) önk. hat. 1/a.  pontjában jóváhagyott fejlesztés 
 1/b.  pontjában jóváhagyott fejlesztés 
 1/d.  pontjában jóváhagyott fejlesztés 
 1/e.  pontjában jóváhagyott fejlesztés 
 1/h.  pontjában jóváhagyott fejlesztés 
 1/f .  pontjában jóváhagyott fejlesztés 
az 53/2015.(IV.23.) önk.hat. 4.  pontjában jóváhagyott fejlesztés. 

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

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M11-3/2015-OTÉK” jelű, az 53/2015. 

(IV.23.) önk. határozat 3. pontjában meghatározott településfejlesztési döntés 
tekintetében Kaposvár településszerkezeti tervét módosítja. Az Orci patak- a külterület 
déli határa- a 66. számú közút- a 61. számú közút- a 0341/2 hrsz-ú út és annak az Orci 
patakig történő meghosszabbítása által határolt tömbre vonatkozó tartalmát az 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

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

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M11-4/2015-OTÉK” jelű, az 53/2015. 

(IV.23.) önk. határozat 2. pontjában meghatározott településfejlesztési döntés 
vonatkozásában Kaposvár településszerkezeti tervét módosítja, a Magyaregresi bekötőút - 
67. számú út- külterületi határ által határolt tömbre vonatkozó tartalmát az előterjesztés 3. 
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

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

 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a településszerkezeti terv jelmagyarázatának 

módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja és  
elrendeli településszerkezeti terv egységes szerkezetben történő feldolgozását. 

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

 

7. A Közgyűlés Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének a módosítását  
rendeli el a Szennyvíztisztító-telep melletti szántóterület területfelhasználási 
vonatkozásában. A 17/2013. (II.6.) településfejlesztéssel és a településrendezéssel 
kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján a 
véleményezésbe eseti résztvevőként a Magyar Cukor Zrt.-t, a Kaposmenti 
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Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a KAVÍZ Kft.-t valamint a NIF Zrt.-t 
bevonja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:   2016. február 28.  

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3606   Száma: 15.11.05/9/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:20  
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 az 50/2015.(XI.5.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
 
 

-----10. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok vezetékjoggal való 
megterheléséről----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 3607   Száma: 15.11.05/10/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:21  
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: 
 
 
174/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanokon szolgalmi jog, vezetékjog, használati jog létesítésekor 
fizetendő egyszeri kártalanítás  összege az érintett ingatlan, vagy ingatlanrész  napi 
forgalmi értékének  legalább 20 %-a + Áfa összeg, melytől eltérni az így számított 
érték maximum 30 %-ának értékéig lehet, melynek eldöntésére és alkalmazására, 
valamint a megállapodások aláírására a Közgyűlés a polgármestert felhatalmazza. 
A fenti  módon  számított összegtől eltérő összegre megállapodni csak a 
közműszolgáltató által felkért és díjazott, regisztrált, független ingatlanforgalmi-
értékbecslő szakértő által megállapított összeg esetén lehet.  
 
Felelős:                               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                   Molnár György igazgató 
Határidő:                             azonnal 

 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város   Közgyűlése úgy határozott, hogy a 63/2012. (IV.26.) 
önkormányzati határozatot visszavonja. 
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Felelős:                               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                   Molnár György igazgató 
Határidő:                             azonnal 

 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3608   Száma: 15.11.05/10/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:21  
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 az 51/2015.(XI.5.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----11. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról----- 
 

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

 
 

-----Kérdések----- 
 
 

Kováts Imre képviselő: Kérdése megértéséhez a Tömegközlekedési Zrt. levelébő l idézett. 
Mindazok a költségek még nem ismertek, melyek a díj megállapításához szükségesek. 
Hogyan lehet ilyen információk hiányában autóbuszt vásárolni? Ilyen alapvető információk 
hiányában mennyire lehet megalapozott a Közgyűlés előtt lévő kalkuláció? 
 
Szita Károly polgármester: A kalkuláció teljesen megalapozott és nagyon jó vásárt csináltak 
az autóbuszokkal. 
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-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3609   Száma: 15.11.05/11/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:23  
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 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
175/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi autóbusz-közlekedés díjainak 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést úgy határozott, hogy a helyi tömegközlekedési 
közszolgáltatás 2015. évben hatályos díjait 2016. január 1-től nem kívánja módosítani. A 
Közgyűlés a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. részére 2016. évben a részvénytársaság 
gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése mellett a gazdálkodás alakulásának 
függvényében 150.000 eFt önkormányzati támogatást biztosít. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. február 28.  
 
 

-----12. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedési menetrend módosításáról----- 
 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3610   Száma: 15.11.05/12/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:23  
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 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
176/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi autóbusz-közlekedési 
menetrend módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. között 2012. július 4-én a helyi 
autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátására létrejött, 2013. január 1. napjától 
hatályos közszolgáltatási szerződésnek a helyi autóbusz közlekedési menetrendre vonatkozó, 
4. számú módosítását - a 23-as járatra vonatkozóan a kiegészítéshez csatolt melléklet szerint - 
jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. november 20. 
 
 

-----13. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának díjai, a 

temetkezési díjak, valamint az egyes önkormányzati intézményekben  
alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak változatlanul történő  

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

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

 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3611   Száma: 15.11.05/13/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:24  
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 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
177/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének, 
elszállításának díjai, a temetkezési díjak, valamint az egyes önkormányzati intézményekben 
alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak változatlanul történő fenntartásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kötelező kéményseprő-

ipari közszolgáltatás 2015. évben hatályos lakossági és közületi díjait 2016. január 1-től 
nem kívánja módosítani. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2015. november 20. (határozat közlésére) 

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

összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának 2015. évben hatályos 
lakossági és közületi díjait 2016. január 1-től nem kívánja módosítani. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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Határidő:           2015. november 20. (határozat közlésére) 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a temetkezési 

közszolgáltatás 2015. évben hatályos díjait 2016. január 1-től nem kívánja módosítani. 
 

Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2015. november 20. (határozat közlésére) 

4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Takáts Gyula Megyei 
és Városi Könyvtár 2015. évben hatályos belépődíjait 2016. január 1-től nem kívánja 
módosítani. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2015. november 20. (határozat közlésére) 

 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Rippl-Rónai Megyei 

Hatókörű Városi Múzeum 2015. évben hatályos belépődíjait 2016. január 1-től nem 
kívánja módosítani. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2015. november 20. (határozat közlésére) 

 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Együd Árpád 

Kulturális Központ 2015. évben hatályos belépődíjait 2016. január 1-től nem kívánja 
módosítani. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2015. november 20. (határozat közlésére) 

 
 
 

-----14. Előterjesztés a Kapos Vésztározó üzemeltetési megállapodásáról----- 
 

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

 
 

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

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

#: 3612   Száma: 15.11.05/14/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:24  
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 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
178/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kapos vésztározó üzemeltetési megállapodásáról 
szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező 
megállapodás - tervezetet jóváhagyja, és annak aláírására a polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:  2015. november 15.  
 
 

-----15. Előterjesztés a Kaposvár, Nádasdi utcai szeméttelep felépítményeinek és 
földterületének bérbeadásáról----- 

 
 

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

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

 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3613   Száma: 15.11.05/15/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 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 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
179/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2015. december 1. napjától 
határozatlan időre, 30 napos felmondási  határidővel pályázat útján bérbe adja a kaposvári, 
külterületi 133/2 hrsz-ú 8.4870 m2 területű, szemétlerakó telep megnevezésű, Nádasdi utcai 
ingatlan 1,5 ha területét, valamint a rajta lévő 320 m2 alapterületű géptároló csarnokot, 180 m2  
alapterületű fedett színt, 50 m2 alapterületű konténer szociális blokkot és a 25 m2 alapterületű, 
hídmérleggel ellátott mérlegházat az alábbi feltételekkel: 
 

- a bérleti díj 247.051,- Ft/hó + Áfa; 
- bérlő saját költségén köteles gondoskodni bérbeszámítás nélkül a fedett és zárt 

géptároló csarnok beton aljzatának 246/2014.(IX.29.) Korm. rendeletnek megfelelő  
sav- és lúgálló, valamint szikramentes kiépítéséről; 

- bérlő köteles gondoskodni a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzéséről; 
- bérlő tevékenységével nem akadályozhatja a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő  Nonprofit 

Kft. 133/2 hrsz-ú ingatlanon végzett utógondozási feladatainak ellátását, illetve köteles  
biztosítani a bérelni kívánt ingatlanon található felépítmények használatát az 
utógondozási feladatok ellátáshoz szükséges mértékben; 

- bérlő köteles biztosítani az inert lerakó dolgozói számára a szociális blokk használatát. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal (pályázat kiírása)  

 
 

-----16. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról----- 
 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3614   Száma: 15.11.05/16/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 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: 
 
 

180/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a nem lakás célú helyiségek bérletére 
érkezett ajánlatokról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 
1.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Tallián Gyula utca 72. sz. alatti 36 

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. 
november 15. napjától, de legkésőbb a birtokbaadás napjától határozott 1 éves 
időtartamra bérbe adja 2.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért Kaszás Ferenc (7400 Kaposvár, 
Honvéd utca 29. 1/3.) részére raktározási tevékenység céljára azzal, hogy a bérleti díj 
évente az infláció mértékével emelésre kerül.  A bérleti díj a rezsi költségeket nem 
tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 
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       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2015. december 31. 
 

2.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Berzsenyi utca 4. sz. alatti 50 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. 
november 15. napjától, de legkésőbb a birtokbaadás napjától határozott 3 éves 
időtartamra bérbe adja 70.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a COMPUT Bt. (7477 Szenna, 
Tildy Z. u. 29.) részére ingatlan- és hitelközvetítői tevékenység részére azzal, hogy a 
bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket  
nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2015. december 31. 
3.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Nemzetőr sor 3. sz. alatti 64 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. 
november 15. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 37.111,- Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért a VM-LIMIT Bt. (7400 Kaposvár, Gábor Andor tér 1.) részére sífelszerelés  
kölcsönzése, értékesítése, szervízelés és javítása céljára azzal, hogy a bérleti díj évente az  
infláció mértékével emelésre kerül.  A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, 
azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2015. december 31. 
 
4.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Damjanich utca 1/1. sz. alatti 85 

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. 
november 15. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 56.734,- Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért Borda Balázs ev. (7400 Kaposvár, Zárda utca 18.) részére azzal, hogy a 
bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket  
nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2015. december 31. 
 
 
-----17. Előterjesztés a Kossuth téri illemhely üzemeltetéséről és a Kaposvár, Noszlopy G. 

utcában lévő pavilonok megvásárlásáról----- 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3615   Száma: 15.11.05/17/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:26  
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: 
 
 
181/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kapos-Fókusz Kft. és 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Kaposvár, Noszlopy G. utcában lévő 3 
db közterületi elárusító pavilonra létrejött, jelen előterjesztés mellékletét képező adásvételi 
szerződést jóváhagyja. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:                            2015. november 30. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Noszlopy G. 
utcában lévő 3db közterületi elárusító pavilont bérbeadás útján hasznosítja, és a nem lakás  
céljára szolgáló helyiségek bérbeadása során alkalmazandó minimális bérleti díjakat  
meghatározó, 20/2015. (II.26.) önkormányzati határozatot az alábbi 10. ponttal egészíti ki: 
 
 „10. A Kaposvár, Noszlopy G. utcában lévő, önkormányzati tulajdonú, közterületi 
 elárusító pavilonok pályázat során érvényesítendő minimális bérleti díja 10.000,-
 Ft+Áfa/hó, rendezvényhez kapcsolódó eseti, legfeljebb 10 napra vonatkozó 
 hasznosítás esetén a minimális  bérleti díj 5.000,-Ft+Áfa/nap azzal, hogy a közüzemi 
 költségek a bérlőt terhelik.” 
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Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:                            2015. november 30. 
 
 
 
 

-----18. Előterjesztés a kaposvári 5718/1 hrsz-ú és a kaposvári 5718/3 hrsz-ú, Kanizsai 
utcában lévő közterületi ingatlanokból ingatlanrész értékesítéséről----- 

 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3616   Száma: 15.11.05/18/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:26  
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: 
 
 
182/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 5718/1 hrsz-ú és a 
kaposvári 5718/3 hrsz-ú ingatlanok mindösszesen megközelítőleg 1000 m2 nagyságú területét 
pályázati eljárás lefolytatását követően az alábbi feltételekkel értékesíti: 

- az ingatlanrészek vételára 10.000,- Ft + Áfa/m2, 
- a telekalakítási- és szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges munkarészek elkészíttetése 

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

kiadása, az adásvételi szerződés elkészíttetése vevő kötelezettsége és költsége, 
- a telekalakítás és a tulajdonjog átvezetésének ingatlan-nyilvántartási költségei vevőt  

terhelik, 
- az Önkormányzat a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. 

 
A Közgyűlés a kaposvári 5718/1 hrsz-ú, valamint a kaposvári 5718/3 hrsz-ú ingatlanból a 
telekalakítással érintett és értékesített területet a törzsvagyonából kiveszi. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:                            2016. április 30. (szerződéskötés) 
 
 

-----19. Előterjesztés biogáz és biometán szállítására kötött együttműködési 
megállapodásról----- 

 
 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
Pintér Attila tanácsnok: Az együttműködési megállapodás tervezete tartalmazza azt is, hogy 
biogázzal szeretnék fűteni a Rákóczi Stadiont is. Kérdése arra vonatkozna, hogy lát-e 
polgármester úr arra lehetőséget, hogy a jövőben mégis legyen stadion rekonstrukció? 
Korábban úgy döntöttek a támogatási szerződés meghiúsulása, alá nem írása, illetve 
forráshiány miatt nem kezdik el a rekonstrukciót. Mivel az együttműködési megállapodás 
egyértelműen utal arra, hogy a jövőben valami ilyet tervez, a város vezetése kérte, hogy 
erősítse meg, vagy cáfolja meg. 
  
Szita Károly polgármester: Kihasználva a miniszterelnöki látogatást arról tájékoztatta 
Miniszterelnök Urat, hogy mivel a Megye I-be került a csapat sajnos, így nem érdemlik meg a 
stadion rekonstrukciót jelen pillanatban. Arra kérte, hogy adja meg számukra azt a 
lehetőséget, amikor magasabb osztályba kerülnek, vissza kerülnek az NB II-be, akkor újból 
élhessenek a stadion rekonstrukció lehetőségével. Ezt a lehetőséget úgy tűnik meg fogják 
kapni és a Cukorgyárral való megállapodásba azért vetették be a biogázt is, mert a végcél az  
továbbra is az NB I. Az MLSZ előírása szerint pedig ezeket a mérkőzéseket fűtött pályákon 
kell játszani, ezért került bele a megállapodásba. 
  

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Tisztában van azzal, hogy a jelenlegi közhangulat nem kedvezne 
egy 1,3-1,4 milliárdos stadion rekonstrukciónak. Mindnyájan tisztában vannak azzal, hogy ha 
elindult volna egy ilyen program, azt nem a mának építik, hanem a jövőnek is. Bíznak benne, 
hogy a Rákóczi nem éveken keresztül tartózkodik a Megye I-ben, hanem felsőbb osztályba 
kerül. Azt gondolja, akár még vállalni is lehetett volna, persze ahhoz kell a támogatási 
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szerződés és kell a forrás, hogy el lehessen indítani.  A Közgyűlés döntésekor azt vette 
figyelembe, hogy nincs aláírt támogatási szerződés és forráshiány van, ezért nem tudják 
elindítani a stadion rekonstrukciót. Ne felejtsék el azt, hogy van egy Labdarúgó Akadémiájuk, 
amelynek a jövő jét illetően is azt gondolja, hogy fontos lépés a stadion rekonstrukció. Örül, 
hogy polgármester úr sem mondott le róla, és megpróbálja elérni lobbi tevékenységgel, hogy 
ez bekövetkezzen. Tudja, a közhangulat ennek nem kedvezett volna, viszont a felelősségüket  
is látja, hogy természetesen a jövőnek szól elsősorban.  
Szita Károly polgármester: Ha megvernék netán a Norvégokat, teljesen más lenne a 
közhangulat. Általában így működik a sport és a közhangulat is így alakul, de ha kikapnak a 
közhangulat még rosszabb lesz.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3617   Száma: 15.11.05/19/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:30  
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: 
 
183/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a biogáz és biometán szállításra 
kötött együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező megállapodást jóváhagyja. 
 
Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
Határidő:              azonnal (közlésre) 

 
 

-----20. Előterjesztés a Kaposvári Közszolgáltató Holding Zrt. folyószámla 
hitelszerződéséhez ingatlanfedezet nyújtásáról, valamint a kaposvári 
146/18 hrsz-ú ingatlan CNG töltőállomás kialakítása céljára  

történő bérbeadásáról----- 
 

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

 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3618   Száma: 15.11.05/20/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:49  
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: 
 
 
184/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 
kaposvári 99/A/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kossuth tér 5. szám alatti „üzlethelyiség”,  
kaposvári 407/A/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti 
„üzlethelyiség”,  
kaposvári 582/1/A/2; 582/1/A/3; 582/1/A/4 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Szántó u. 5. 
(utcafronti) szám alatti „iroda”,  
kaposvári 582/4 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Szántó u. 5. (udvari épületszárny) szám alatti 
„irodaház”, 
kaposvári 232/1/A/7 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. 1. em. szám alatti 
„egyéb helyiség”,  
kaposvári 867/7/A/5 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Zárda u. 12. szám alatti „egyéb 
helyiség”, 
kaposvári 4330/15/A/14 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Nemzetőrsor 9. fsz. 1. szám alatti, 
„iroda” megnevezésű kaposvári ingatlanokat 
az OTP Bank Nyrt. a Kapos Holding Zrt. részére 2016. évre engedélyezésre kerülő  
folyószámla hitelkeret és járulékai biztosítékául 500.000.000,-Ft erejéig a folyószámla 
hitelszerződés fennállásának időtartamáig keretbiztosítéki jelzáloggal terhelje. A Közgyűlés 
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felhatalmazza a Polgármestert, hogy a folyószámla hitelkeret szerződéshez kapcsolódó 
jelzálogszerződést a jelenleg hatályos szerződés szerinti feltételekkel aláírja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. március 31. 
 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 146/18 hrsz-ú 
ingatlan 73 m2 nagyságú területét, legfeljebb 5 éves időtartamra, CNG töltőállomás létesítése 
és üzemeltetése céljára, 25.000,-Ft+Áfa/hó minimum bérleti díjért pályázat útján bérbe adja 
az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírás szerint.  
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:                            2015. november 15. (pályázat megjelenése) 
 
 

-----21. Előterjesztés a Közbeszerzési szabályzat és a Beszerzési szabályzat 
módosításáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3619   Száma: 15.11.05/21/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:49  
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: 
 
 
185/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
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 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Közbeszerzési szabályzat (a 

továbbiakban KSZ) és a Beszerzési szabályzat (a továbbiakban: BSZ) módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 

 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  
 
a BSZ I. fejezet 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2. A Szabályzat hatálya az önkormányzat és intézményei közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzéseire terjed ki. 

 
Nem tartozik a Szabályzat hatálya alá: 
a.) a 2.000.000,- Ft nettó értékhatárt el nem érő építési beruházás; 
b.) az 1.000.000,- Ft nettó értékhatárt el nem érő árubeszerzés; 
c.) az 1.000.000,- Ft nettó értékhatárt el nem érő szolgáltatás megrendelése. 
 
A Szabályzatban az építési beruházás, az árubeszerzés és szolgáltatás meghatározására a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) fogalom-meghatározásai 
vonatkoznak.” 
 

Jelen módosítást a 2015. november 05. napját követően indított eljárások esetében kell 
alkalmazni. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné Műszaki és Pályázati Igazgató  
    Molnár György Gazdasági Igaz gató 
    dr. Mach Tamás közbeszerzési referens 
    Intézményvezetők 
Határidő:   2015. november 5.  

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

a) a KSZ első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a közpénzek ésszerű felhasználása 
átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá 
a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. §-ában 
meghatározott kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások előkészítésével, 
lefolytatásával, dokumentálásával, valamint belső ellenőrzésével, továbbá az  
ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel 
kapcsolatos szabályokról, feladat- és felelősségi rendrő l az alábbi közbeszerzési 
szabályzatot (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) alkotja:”  

 
b) a KSZ II. fejezet 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„2. Az önkormányzat éves költségvetése elfogadását követően, legkésőbb a tárgyév 
március 31. napjáig, a költségvetésben foglaltak figyelembevételével el kell készíteni 
az önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervét (a továbbiakban: közbeszerzési 
terv). A közbeszerzési terv készítője a Műszaki és Pályázati Igazgatóság, 
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elkészítésében közreműködnek a közbeszerzésekben érintett igazgatóságok. A 
közbeszerzési terv és annak módosításai honlapon történő közzétételét a Műszaki és  
Pályázati Igazgatóság végzi.” 

 
c) A KSZ VI. fejezet 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„1. Jelen Szabályzatban használt fogalmak értelmezésére a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvényben használt fogalom-meghatározások az irányadók.” 

Jelen módosításokat a 2015. november 05. napját követően indított közbeszerzésekre kell 
alkalmazni. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné Műszaki és Pályázati Igazgató 
    Molnár György Gazdasági Igaz gató 
    dr. Mach Tamás közbeszerzési referens 
    Intézményvezetők 
Határidő:   2015. november 5.  

 
 

-----22. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága gazdálkodási 
feladatainak ellátásról----- 

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

 
Szita Károly polgármester: Törvényi változás miatt van az előterjesztésben szereplő 
módosításokra szükség. A Városgondnokság gazdasági részlege bejön a Polgármesteri 
Hivatalba.  
  

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: Az előterjesztés tartalmazza, hogy ezen a területen a 
Városgondnokságnál 4 fő  dolgozik és  abból csak kettőt akarnak átvenni a Hivatalba. Kérdése 
az, hogy a másik két személy álláshelyével és foglalkoztatásával mi a helyzet? 
  
Szita Károly polgármester: Ott maradnak a Városgondnokságnál. Fizikailag is ott maradnak 
és a munkájuk is ugyanaz lesz. 
  

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3620   Száma: 15.11.05/22/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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: 
186/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város  
Városgondnoksága gazdálkodási feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést és a következő 
határozatokat hozta:  
 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 

Város Városgondnoksága pénzügyi, gazdasági feladatait 2016. január 1-jétől Kaposvár 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.  

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
                            Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:   Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:             2016. január 01. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy Kaposvár Megyei Jogú 

Város Városgondnokságától 1 fő gazdasági vezető és 1 fő könyvelő 2016. január 01. 
hatállyal áthelyezésre kerüljön Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
állományába. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére 
a 2016. évi költségvetésben biztosítja az áthelyezésre kerülő álláshelyekhez kapcsolódó 
személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék előirányzatot Kaposvár Megyei Jogú 
Város Városgondnoksága költségvetése terhére. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal 
részére az átszervezés többletkiadásainak pénzügyi fedezetére 384 e Ft személyi juttatás 
és 104 e Ft munkaadót terhelő járulék kiadási előirányzatot biztosít a 2016. évi 
költségvetés tervezésekor, a szükséges számítástechnikai eszközök beszerzését a 2015. 
évi költségvetésben szereplő szerverszoba beléptető rendszer jogcím maradványa terhére 
engedélyezi. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
                  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

       Közreműködik:   Molnár György gazdasági igaz gató 
                                   Hartner Rudolf gondnokságvezető 

Határidő:  2016. január 31. 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratát 2016. január 1-jétől az alábbiak szerint  
módosítja: 

a.) Az alapító okirat módosítással nem érintett részei, változatlan tartalommal 
átvezetésre kerülnek az új formanyomtatványba, melyeket a módosító okirat nem 
tartalmaz: 
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− a költségvetési szerv megnevezése és a rövid neve: régi alapító okirat 1. pontja 
helyett az új formanyomtatvány 1.1 pontja, 

− a költségvetési szerv székhelye: a régi alapító okirat 2. pontja helyett az új 
formanyomtatvány 1.2.1. pontja, 

− költségvetési szerv közfeladata: régi alapító okirat 3. pontja helyett az új 
formanyomtatvány 4.1. pontja, 

− költségvetési szerv államháztartási szakágazat besorolása: régi alapító okirat 4. 
pontja helyett az új formanyomtatvány 4.2. pontja, 

− költségvetési szerv által alkalmazott kormányzati funkciószámok: régi alapító 
okirat 4. pontja helyett az új formanyomtatvány 4.4. pontja, 

− költségvetési szerv illetékessége, működési köre: régi alapító okirat 5.a. pontja 
helyett az új formanyomtatvány 4.5.1. pontja, 

− költségvetési szerv illetékessége, működési köre: régi alapító okirat 5.b. pontja 
helyett az új formanyomtatvány 4.5.2. pontja, 

− költségvetési szerv alapító szervének megnevezése: régi alapító okirat 6. pontja 
helyett az új formanyomtatvány 2.2.1. pontja, 

− költségvetési szerv irányító szervének megnevezése: régi alapító okirat 8. 
pontja helyett az új formanyomtatvány 3.1.1. pontja, 

− költségvetési szerv irányító szervének székhelye: régi alapító okirat 8. pontja 
helyett az új formanyomtatvány 3.1.2. pontja, 

− az intézmény vezetőjének megbízási rendje: régi alapító okirat 9. pontja helyett 
az új formanyomtatvány 5.1. pontja. 

 

b.) Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:  
 

„ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A . §-a alapján 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a 
következők szerint adom ki:” 

 
c.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat „1.2.2. a költségvetési szerv 

telephelyei” pontjába az alábbi szövegrész lép (régi alapító okirat 2.1. pontja; 
módosító okirat 1. pont): 
 

„1.2.2.telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Közterület felügyelet 7400 Kaposvár, Kontrássy utca 8. 

2 Szociális Iroda 7400 Kaposvár, Noszlopy utca 5. 
„ 
 

d.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat „2.1. A költségvetési szerv 
alapításának dátuma:” pontjába – a dátum pontosításra kerül az alapítás hónapjával 
és napjával - az alábbi szövegrész lép (régi alapító okirat 7. pontja; módosító okirat 
2. pont): 

 
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30.”  
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e.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat „2.2. A költségvetési szerv 
alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv” pontja az alábbi ponttal 
egészül ki (régi alapító okirat 6. pontja; módosító okirat 3. pont): 

 
„2.2.2. székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.”  

 
f.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat „4.3. a költségvetési szerv 

alaptevékenysége” pontjába az alábbi szövegrész lép (módosító okirat 4. pont): 
 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
4.3.1. Segíti a Közgyűlés, annak bizottságai és településrészi önkormányzatai, 

valamint a polgármester és az alpolgármester munkáját.  
4.3.2. Ellátja a testületi és polgármesteri döntések szakmai előkészítését, a döntések 

végrehajtásának szervezését és ellenőrzését, valamint a jegyző hatáskörébe 
utalt államigazgatási ügyek intézését. 

4.3.3. Segíti a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény alapján a 
kaposvári nemzetiségi önkormányzatok munkáját. 

4.3.4. Részt vesz Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeivel 
kapcsolatos irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában, szakmai segítő 
tevékenységet folytat. 

4.3.5. A pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás 
ellenőrzési feladatok körében ellátja: 
a/ az intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítását; 
b/ a beruházás, felújítás előkészítését, lebonyolítását; 
c/ a belső gazdálkodás szervezését, belső létszám- és bérgazdálkodást, 

intézményi pénzellátást; 
d/ a költségvetési intézmények ellenőrzését, intézmények számviteli 

munkájának irányítását; 
e/ a számítástechnikai, informatikai rendszer kezelését; 
f/ a területi tervezést, vállalkozásszervezést; 
g/ az Önkormányzat ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb 

vagyonával kapcsolatos  közgazdasági, pénzügyi, jogi és nyilvántartási 
feladatokat. 

4.3.6. A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában az önkormányzati 
vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint jár 
el. 

4.3.7. Közreműködik az igaz gatás szakmai kérdéseinek korszerűsítésében, más 
államigaz gatási, önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban. 

4.3.8. Ellátja az ügyviteli, működés-technikai feltételeket biztosító tevékenységet. 
Ennek keretében végzi az iktatási, irattározási, postázási, hivatalsegédi 
teendőket. 

4.3.9. Ellátja a Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokság, a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, a Kaposvár-Sántos Szociális 
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás, valamint a nemzetiségi 
önkormányzatok pénzügyi-gazdasági feladatait.” 

 
g.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat „4.5. a költségvetési szerv 

illetékessége, működési területe” pontja az alábbi ponttal egészül ki (régi alapító 
okirat 5. pontja, módosító okirat 5. pontja): 
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„4.5.3. ingatlanközvetítő és ingatlanvagyon-értékelő névjegyzék vezetése 
tekintetében Somogy megye közigazgatási területe.”  

 
h.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat 5.2. pontja – a költségvetési 

szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya – helyébe az alábbi szövegrész 
kerül (régi alapító okirat 10. pontja, módosító okirat 6. pontja): 

 
 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

polgármester, 
alpolgármester 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.); 

A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 
foglalkoztatási jogviszonya a közszolgálati 
tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
(Kttv.) 

2 

közszolgálati 
tisztviselők 

A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 
foglalkoztatási jogviszonya a közszolgálati 
tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
(Kttv.)  

3 technikai dolgozók 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
(Mt.)  

4 

közfoglalkoztatott 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról; 

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

5 Megbízás 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
 

i.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okirat „6. Záró rendelkezés” pontjába az  
alábbi szövegrész lép:  

 
„Jelen alapító okiratot 2016. január 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejű leg 
a költségvetési szerv 2014. február 27. napján kelt alapító okiratot visszavonom.” 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 

   Dr. Csillag Gábor humánszolgáltatási és titkársági igazgató 
Határidő:  2015. november 20. 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Kaposvár Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala és Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága között a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Munkamegosztási Megállapodást.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
                            Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igaz gató 

   Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
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Határidő:  azonnal 
 
 

-----23. Előterjesztés részletfizetési kérelemről----- 
 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3621   Száma: 15.11.05/23/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:51  
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: 
 
187/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Varga Gyula 259.862,-Ft 
összegű bérleti díj hátralékának megfizetésére részletfizetési kedvezményt biztosít oly módon, 
hogy a fennálló hátralékot Varga Gyula 18 hónap alatt havi egyenlő részletekben, a késedelmi 
kamat utólagos megfizetése mellett köteles kiegyenlíteni. 
 
Az előterjesztéshez csatolt részletfizetési megállapodás aláírására a Közgyűlés a 
Polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. november 15. 
 
 

-----24. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 



48 

 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Kérte, hogy a 163/2015.(IX.30.) önkormányzati határozat 
esetében egy Alapítványnak adták a plazma tv-t kölcsön. A kiállítás nagy sikerére 2015. 
november 1-től 2015. november 30-ig hosszabbítsák meg a szerződést, járuljanak hozzá, hogy 
még egy hónapig ott lehessen a tv. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3622   Száma: 15.11.05/24/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:51  
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: 
 
188/2015. (XI. 5.) 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 164/2013. (VII. 11.) 

önkormányzati határozat 3.) pontját visszavonja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 241/2014. (XI. 13.) 

önkormányzati határozat határidejét 2016. április 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Kaposvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
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    L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:  2016. április 30. 
 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a polgármester 2015. évi 

szabadságának ütemezésére adott tájékoztatatást. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Határidő:  folyamatos 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 76/2015. (V. 7.) 

önkormányzati határozatát visszavonja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:  azonnal 
 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 115/2015. (VII. 8.) 

önkormányzati határozat 1.) pontjának határidejét 2015. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. december 31. 
 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 121/2015. (VII. 8.) 

önkormányzati határozat 4.) pontját visszavonja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
 
7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 123/2015. (VII. 8.) 

önkormányzati határozat határidejét 2015. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. december 31. 
 
 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 135/2015. (IX. 10.) 

önkormányzati határozat 6.) pontjának a) alpontját visszavonja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 135/2015. (IX. 10.) 

önkormányzati határozat 8.) pontjának határidejét 2015. december 31-re módosítja. 
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 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. december 31. 
 
 
 
 
 
10) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jelen előterjesztés 

mellékletét képező, Lukics László Kaposvár, Bartók B. u. 4. szám alatti lakossal és 
Gelsinger Dezső budapesti lakossal 2015. október 13. napján létrejött, jelzálogjog 
bejegyzésre vonatkozó megállapodásokat jóváhagyja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. november 30. 
 
11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 143/2015. (IX. 10.) 

önkormányzati határozat 2.) pontjának 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 155/2015. (IX. 10.) 

önkormányzati határozat határidejét 2015. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. december 31. 
 
13) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a 163/2015. 

(IX. 30.) önkormányzati határozattal jóváhagyott alapítványi támogatás idejének 2015. 
november 1-től 2015. november 30-ig történő meghosszabbításához. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. november 5. 
 
 

-----25. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2015. III. negyedév)----- 

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3623   Száma: 15.11.05/25/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:52  
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: 
 
 
189/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2015. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 

-----26. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

 
 

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

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

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

#: 3624   Száma: 15.11.05/26/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:52  
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: 
 
190/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2015. évi 
költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----27. Előterjesztés a Magyarországi Metodista Egyházzal kötendő  
közfeladat-ellátási szerződésről----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Együttműködési megállapodást javasol kötni a Magyarországi 
Metodista Egyházzal, ez teszi számukra lehetővé azt, hogy a gyülekezeti házukat Európai 
Uniós forrásból felújítsák. Ezért van előttük ez az előterjesztés, melyet maximálisan támogat. 
A bizottsági módosító javaslattal egyetért, azzal együtt teszi fel szavazásra a napirendet. 
 
  

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

 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3625   Száma: 15.11.05/27/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról 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: 
 
 
191/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Magyarországi Metodista 
Egyházzal közfeladat-ellátási szerződést köt, és felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 
mellékletét képező szerződés aláírására, valamint szükség esetén annak módosítására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:  2015. november 15. 

 
 

-----28. Előterjesztés a Kaposvár, Tompa Mihály utca 5. szám alatti volt könyvtár 
helyiség bérletére érkezett ajánlatokról----- 

 
 

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

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

 



54 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3626   Száma: 15.11.05/28/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 09:54  
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: 
 
192/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 

 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Tompa Mihály utca 5. sz. alatti 60 m2  
alapterületű helyiség és az ingatlanban lévő 1/3-ad tulajdoni hányadnak megfelelő közös 
udvarrész, valamint padlásrész 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. november 
15. napjától, de legkésőbb a birtokbaadás napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 
1.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Magyar Cserkészszövetség (1025 Budapest, Tömörkény 
utca 3/a.) részére képzési-oktatási tevékenység céljára. A bérleti szerződésben kerüljön 
rögzítésre, hogy bérbeadó a bérleti szerződést egyoldalúan 60 napos határidővel felmondhatja 
az ingatlan értékesítése vagy más célú hasznosítása esetén. 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. december 31. 
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-----29. Előterjesztés kiemelt sportszervezetek támogatási és kölcsön kérelméről----- 
 
 

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

Szita Károly polgármester: A kosárlabdások azzal a kéréssel fordultak hozzájuk, hogy 
adjanak 17 millió forint kölcsönt, azzal együtt, hogy van már egy 10 millió forintos kölcsönük 
is. Mindegyikre azt fogja javasolni a decemberi Közgyűlésen, hogy váltsák át támogatássá 
amennyiben január 1-től a de minimis szabály lehetővé teszi számukra, azért mert szükség 
van a működésükhöz. Azért kérik a kölcsönt, hogy abban reménykednek, hogy olyan új 
finanszírozási rendszer alakul ki, amely normatív módon fogja a szövetségeken keresztül az 
élsportot támogatni és ebben benne van a kosárlabda is. Tavaszra várják ennek a létrejöttét. 
Javasolta a 17 millió forint nyújtását. Kölcsönt azért nem szeret a Közgyűlés elé hozni, mert 
az esetek jelentős részében annak az a következménye, hogy nem tudják visszafizetni. Most is 
meg van erre az esély, akkor majd kérni fogja a sportszeretőket, hogy tanácskozzanak újra. 
Annyi támogatást adott már a sportnak Kaposvár, hogy támogatás formájában az Európai 
Unió szabályzata már nem engedi meg, hogy adjanak. Szponzori támogatást adhatnak, de 
annak van áfa terhe. Az sem jó, ezért élnek ezzel a lehetőséggel. A másik, ami nem okoz 
költségvetési forrást a Bene Akadémiának átcsoportosítása, ami eddig beruházásra, 
fejlesztésre volt, annak kérik egy részét csoportosítsák át működésre. Viszont ez alapvetően 
felveti azt a problémát, hogy 40 millió készpénz hiány van az Akadémián. Az akadémiai 
rendszer úgy működött, hogy az Akadémiák a TAO-ból élnek, két részre bontható a 
költségvetésük. A beruházásra, fejlesztésre, amit TAO pénzt elnyerve, jelentős önrészt mellé 
téve tudnak elindulni, illetve a működésre, ahol szintén van önrész. Eddig az MLSZ megadta 
azt a lehetőséget, hogy a kapott támogatást, TAO pénzt önrészként betudhatták az egyébként 
általuk megszerzett TAO működésére és beruházásra. Két hónappal ezelőtt az MLSZ ezt 
megtiltotta. Nincs lehetőség az MLSZ-től kapott támogatásokat a működésre TAO önrészként 
felhasználni, ezért hiányzik a 40 millió forint. Ezzel még nem oldották meg a sport 
finanszírozásnak a problémáját, csak segítették ezt a rendszert. Reméli, januárig eljutnak 
odáig, hogy stabilizálni tudják ezt a rendszert. Javasolta az előterjesztés jóváhagyását a 
Közgyűlésnek. 
   
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
 
Pintér Attila tanácsnok: Az előterjesztés felvezetésében nem hangzottak volna el ezek az 
információk kérdezett volna. Ha jól érti az Akadémiának fizetési problémái vannak, ezért 
szükség van a támogatásból felszabaduló 30,5 millió forintra. Kérdése lett volna, hogy az 
Akadémia kizárólag csak működésre használhatja-e fel ezt a keretet, vagy adott esetben a 
Cseri úti pálya infrastruktúráját fejleszthette volna belőle. A pályákkal nincs gond, de a 
körülötte lévő infrastruktúrán van mit fejleszteni. Például az akadémisták szálláshelyét és  
vannak még más hiányosságok is. Jó lett volna, ha ilyen felszabaduló forrásból részben meg 
tudták volna ezeket a problémákat oldani, de ezek szerint erre már nincs lehetőség. 
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Szita Károly polgármester: A napirendet lezárta. Elmondta, legyenek tisztában azzal, hogy 
sajátjuknak érzik az Akadémiát, de jogi értelemben nem az övék, egy társadalmi szervezet. A 
támogatói oldalról lépnek csak fel, de ugyanakkor sajátjuknak érzik. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3627   Száma: 15.11.05/29/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 10:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról 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: 
 
193/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 

1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó 
Akadémia részére 2 db labdarúgó pálya beruházás megvalósításához jóváhagyott 
106.000 e Ft felhalmozási célú támogatásból 30.478 e Ft összeg az Akadémia 
működési kiadásaira történő felhasználását engedélyezi és felhatalmazza a 
Polgármestert a Támogatási szerződés módosításának aláírására.  
 
Felelős:                      Szita Károly        polgármester 
Közreműködik:         Molnár György   gazdasági igaz gató 
Határidő:                   2015. november 30. (szerződés módosítás) 

 
2)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére 

17.000 eFt kamatmentes kölcsönt biztosít 2016. március 31-i visszafizetési határidővel 
a 2015. évi költségvetés működési célú általános tartalék kerete terhére. A közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert a kamatmentesen nyújtott kölcsön kamat támogatása 
kapcsán jelentkező de minimis támogatás tartalommal kiegészített és a 
Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájával egyeztetett kölcsön szerződés 
aláírására. 
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Felelős:                      Szita Károly        polgármester 
Közreműködik:         Molnár György   gazdasági igaz gató 
Határidő:                   2015. november 30.   (a kölcsönszerződés megkötésére) 

                                              2016. március 31.       (a kölcsön visszafizetésére) 
 
 

-----30. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3628   Száma: 15.11.05/30/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 10:02  
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: 
 
 
194/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
1. A Polgármesteri Keret terhére 
 

- „Mártírok és Hősök” Alapítvány részére     50.000,-Ft 
     (működési költségekhez.) 
 

- „Szeretem Kaposvárt” Alapítvány részére    50.000,-Ft 
     (Lovász Márta divattervező novemberi divatbemutatójának költségeihez.) 
 
2. Kováts Imre Egyéni Képviselői Kerete terhére 
 

- Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  
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„Add a Kezed” Alapítványa részére     50.000,-Ft 
     (működési költségekhez.) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. december 1. 
 
 
 
 
 

-----31. Interpelláció----- 
 

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

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

 
Kováts Imre képviselő: „Miért nem tartja be ígéretét és teszi igazságosabbá a kommunális  
adót? Tisztelt Polgármester Úr! A 2006. évi önkormányzati választások során azt ígérte a 
kaposváriaknak, hogy csökkenti a kommunális adót. Ezt az ígéretét teljesítette. Polgármester 
Úr tovább ment az adócsökkentésnél, amikor a választások utáni első sajtótájékoztatóján azt 
ígérete, „ha a kormány meghagyja a jelenlegi helyi adókat, akkor a kommunális adórendszert 
át is alakítjuk. Igazságosabbá tesszük, hisz ma ugyanannyit fizet egy garzonlakás tulajdonosa, 
mint aki egy négyszobás családi házban él.” Azóta eltelt közel tíz év, azonban az 
igazságtevésben nem történt előrelépés. Kétségtelen, a kommunális adó differenciált  
megállapításához, igazságosabbá tételéhez politikai bátorság kell, tekintettel arra is, hogy a 
kommunális adó valamennyi, szinte valamennyi kaposvári családot érinti. Kétségtelen, az  
igazságtevés politikai kockázata sokkal nagyobb, mint a kommunális adó bevétel gazdasági 
súlya, hisz a helyi adóbevételekből a kommunális adó alig 6 százalékkal részesedik. Van az  
éremnek egy másik oldala is, amely indokolja a polgármesteri ígéret teljesítését: például az, 
hogy nagyobb lakásingatlanhoz hosszabb járda és út, hosszabb víz-, szennyvíz- és 
csapadékcsatorna tartozik, melyek megépítése és karbantartása sokkal több pénzébe kerül az 
önkormányzatnak, mint például egy 30 lakásos, tízemeletes lakótelepi garzonlakáshoz tartozó 
közművek esetében. Azaz a nagyobb ingatlan tulajdonosára az önkormányzat többszörösét 
költi annak, amennyit költ garzonlakásban lakóra. Polgármester Úr! Ma már nem sérti az  
igazságérzetét, hogy akik a nagyobb lakásingatlanuk révén nagyobb összegű, forintban 
kifejezhető önkormányzati közszolgáltatást vesznek igénybe, ugyanannyit fizetnek 
kommunális adót, mint a garzonlakásban lakó tulajdonosok? 
Tisztelt Polgármester Úr! Megkérdezem, van-e Önben annyi erkölcsi érzék, politikai bátorság, 
hogy a korábban Ön által is igazságtalannak tartott kommunális adót igazságosabbá tegye? 
Várom megtisztelő válaszát!” 
  
dr. Farkas Edit aljegyző: „Tisztelt Képviselő Úr! A kommunális adóval kapcsolatos 
interpellációjára az alábbi választ adom. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben 
rögzített keretek között, az Alkotmányban kapott felhatalmazás alapján döntött Kaposvár 
Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adók, köztük a magánszemélyek kommunális  
adójának rendelettel történő bevezetéséről. Az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az  
önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez  
igazodóan állapította meg a Közgyűlés az elmúlt 23 évben. A közös szükségletek (pl.: út, 



59 

 

járda, csatorna, óvoda-iskola fenntartás, egészségügyi alapellátás, stb.) kielégítéséhez való 
hozzájárulás nem jelenti feltétlenül azt, hogy aki nagyobb lakásban lakik, az nagyobb 
mértékben használja az önkormányzat által, a település közössége számára kiépített 
infrastruktúrát. Az adómértékek évenkénti felülvizsgálatán túl a Közgyűlés az alapos elemzést 
tartalmazó előterjesztések alapján több alkalommal, így 2000. április 20-án, 2004. szeptember 
16-án, 2008. június 5-én mérlegelte az adórendszer felülvizsgálatát, azonban mindannyiszor a 
magánszemélyek kommunális adójának jelenlegi formában történő fenntartása mellett foglalt  
állást.” 
  
Szita Károly polgármester: Kiegészítésként elmondta, bátornak könnyű lenni, de nem árt,  
ha bölcsesség is párosul mellé. A kettő együtt kell, hogy működjön. A kommunális adó 
rendszerét tekintve egy lehetőségük van, hogy felváltja egy vagyoni típusú adó, amely 
megadja azt a differenciálásnak a lehetőségét, amit képviselő úr is kér. A lakás értéke 
határozza meg abban az esetben, nem a nagysága, nem a négyzetméter nagysága, a lakás  
értéke határozza meg ebben az esetben az adóalapot. Ehhez a városban lévő 28000 ingatlant  
fel kell mérniük és értékelni kell.  Az adott pillanatban mutat egy értéket, de a következő 
esztendőben már nem mutatja ugyanazt az értéket. Ez vagyoni típusú adó és igazságtalan lesz 
ebből a szempontból. Az, hogyha utat épít, járdát épít, közvilágítást fizet, ha hozzájárul az 
óvodák és iskolák működtetésének fenntartási költségeihez, annak a mértéke nem attól függ, 
hogy ki mekkora lakásban lakik. A hozzájárulás mértéke függhet attól, hogy milyen értékű  
lakásban él, és lakik, ez a vagyoni típusú adó, ami nincs a városban a lakók esetében helyesen 
véleménye szerint. Az adott évben igazságos, a következő évben mivel nem kíséri 
figyelemmel az értékcsökkenést, vagy értéknövekedést különböző beruházásoknál, nem 
követi az értékelés mindig, ugyanolyan igazságtalan marad. Kérdése volt, képviselő úr 
elfogadja-e az interpellációra adott választ? 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Méltatlan lenne, ha ilyen tájékozatlanságot tükröző válaszra 
bármilyen reagálást tenne. Nem fogadta el a választ. 
 
Szita Károly polgármester: Kérte szavazzanak arról, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a 
választ? 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3629   Száma: 15.11.05/31/0/A/KT 
Ideje: 2015 november 05 10:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpellációra adott válaszról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 76.47 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 23.53 22.22 
Szavazott 17 100.00 94.44 
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Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
195/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kováts Imre képviselő által Kaposvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteréhez „Miért nem tartja be ígéretét és teszi igazságosabbá a kommunális  
adót” címmel benyújtott interpellációra adott választ elfogadja. 
 
 

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

 
Kováts Imre képviselő: „Miért Kaposvár önkormányzata fizeti a számlát a Somogy Megyei 
Önkormányzat helyett? Interpellációja a címzetes főjegyző úrhoz szól, ő kezelte ezt a témát. 
Megváltoztatom a címét Tisztelt Jegyző Asszony! Kaposvár Integrált Városfejlesztési 
stratégiájában megígért több beruházás ilyen vagy olyan ok miatt nem valósult meg, azonban 
egy beruházáshoz a város mindvégig ragaszkodott, ez pedig a Rippl-Rónai Emlékmúzeum és  
Látogató Központ volt. Tette ezt annak ellenére, hogy az emlékmúzeum tulajdonosa, a 
látogató központ kivitelezésének megrendelő je a Somogy Megyei Önkormányzat volt. 
Oldalakat lehetne megtölteni azokkal – a Somogy Megyei Önkormányzat tehetetlenségét  
kompenzáló – erőfeszítések felsorolásával, amelyek révén elérhető volt, hogy Kaposvárt 
szimbolizáló 240 milliós beruházás megvalósuljon. Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata a város honlapján olvasható dokumentumok szerint a Rippl-Rónai Múzeum 
és Látogató Központ építési hibáinak javítására közel 40 millió forintot kénytelen kifizetni.  
Annak ellenére, hogy a Kaposvár Komplex Turisztikai Programja keretében Kaposvár 
önkormányzata volt az uniós pályázat kezdeményezője és tagja volt a beruházást megrendelő  
konzorciumnak – a kivitelezés során, a konzorcium tagjaként – a minimális műszaki 
követelményeket sem tudta érvényesíteni. Elég csupán arra utalnom, hogy közel egy évig nem 
végeztek munkát a látogató központ majdnem kész épületén, eközben semmilyen 
állagmegőrzés nem történt. Olyan időjárási viszonyok között fejezték be a kivitelezést, hogy 
az idegenforgalmi hasznosítást évek óta akadályozó következmények előre láthatóak voltak. 
Tisztelt Jegyző Asszony! Ki a felelős a Rippl-Rónai Emlékmúzeum és a Látogató Központ 
kivitelezése során elkövetett műszaki hibákért? Tett-e lépéseket a város a tervező-, a 
kivitelező- vagy a műszaki ellenőr felelősségének megállapítása az okozott kár áthárítása 
érdekében? Várom megtisztelő válaszát.” 
  
dr. Farkas Edit aljegyző: „Tisztelt Képviselő Úr! A Rippl-Rónai Emlékmúzeum 
fejlesztésére vonatkozó interpellációjára az alábbi tájékoztatást adom. Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Önkormányzat a Dél-dunántúli Regionális  
Operatív Program keretén belül konzorciumban valósította meg a „Kaposvár komplex 
turisztikai fejlesztése” című, DDOP – 2.1.1/A – 2F – 2009 – 0002 azonosító számon 
nyilvántartott projektet. A Somogy Megyei Önkormányzat a Rippl-Rónai Emlékmúzeum 
(Kaposvár, Rómahegy 88., 18216/7. hrsz.) fejlesztése című projektelem vonatkozásában, mint  
tulajdonos látta el a beruházói feladatokat. A beruházás műszaki átadás-átvételi eljárására 
2012. október 31-én került sor, a projekt vonatkozásában az elszámolás a Somogy Megyei 
Önkormányzattal 2012. december 19-én megtörtént. A megyei önkormányzatok 
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konszolidációja kapcsán Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kinyilvánította azon 
szándékát, hogy a Rippl-Rónai Emlékmúzeumot tulajdonába, illetve fenntartásába vegye. Erre 
vonatkozóan létrejött egy megállapodás, mely alapján a Rippl-Rónai Emlékmúzeum 2012. 
január 1-én történő állami átvételére nem került sor. Az ingatlan tulajdonjogát Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Somogy Megyei Önkormányzat térítésmentesen 
2013. január 2-től átadta. Az átvételt követően, az üzemeltetés során felmerült hibákkal 
kapcsolatban tartott műszaki bejárásokon hibalisták kerültek felvételre, amelyen szereplő 
hibák közül többnek a javítása nem, vagy csak részlegesen történt meg. A vállalkozót 
többször is felszólítottuk arra, hogy javítsa ki a hibákat, ellenkező esetben a bankgarancia 
terhére mi végeztetjük el azokat. A vállalkozó számára előírt határidő eredménytelenül telt el.  
Fentiekre tekintettel Közjegyzőtől kértük előzetes bizonyítási eljárás keretei között 
igazságügyi műszaki szakértő kirendelését a felmerült hibák okainak, és azok kijavítási 
költségeinek megállapítására. Az elkészült szakértői véleményben leírtak alapján került sor a 
tervező felszólítására, a kijavítási tervek elkészítésére, majd ez alapján a hibák javítására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására, a javítási munkákra vonatkozó szerződések 
megkötésére. 
 A kijavítás költségeinek fedezetére a kivitelező jó teljesítési bankgaranciájának teljes összege 
– 8 730 eFt – lehívásra került, valamint már a pontos javítási költségek ismeretében most 
kerül sor a tervező és műszaki ellenőr felé is az okozott kár megtérítésére vonatkozóan 
szükséges lépések megtételére.”  
 
Szita Károly polgármester: Kérdése volt, elfogadja-e a választ képviselő úr? 

 
-----Interpelláció elfogadása----- 

 
 
Kováts Imre képviselő: Jegyző Asszony válaszát elfogadta. Egy megjegyzése volt, melyet 
elsősorban a jövendőbeli főjegyző felé tenné. Erre az interpellációra évekkel ezelőtt nem 
kerülhetett volna sor. Egyre nehezebb egyes hivatali dolgozóktól a legegyszerűbb 
kérdésekben is érdemi választ kapni. Egyre több követője van annak az újkori nézetnek, 
miszerint a képviselőknek nem kell mindenről tudniuk. Sőt vannak, akik úgy gondolják, hogy 
a hivatalnak van képviselő-testülete, nem pedig a képviselő-testületnek van hivatala. 
Köszönte, a választ elfogadta. 
 
Szita Károly polgármester: Mindenkinek megköszönte a munkáját.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 
 

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


