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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

 
Szita Károly polgármester: Sok szeretettel köszöntött mindenkit a mai képviselő-testületi 
ülésükön. Megállapította, hogy a megválasztott képviselők közül mind a 18 jelen van, így a 
képviselő-testületi ülés határozatképes.  
 
Egy kollégáját köszöntötte abból az alkalomból, hogy azon kevés emberek közé tartozik, aki 
majdnem 40 évet a köz szolgálatában letöltött. Ez önmagában nem kis teljesítmény. A 
Kaposvári Városgazdálkodási Vállalatnál kezdett úgy, hogy a köz szolgálatában vállalt  
munkát. Azt követően élete vitte tovább azért, hogy Kaposváron a legjobb legyen. 2005-ben 
az Év Főkertésze, 2008-ban a Települések Érdemes Főkertésze címet kapta. Hartner Rudolf 
úgy döntött, hogy nyugdíjba megy. Nagyon sokan példát vehetnek róla városszeretetből. Nem 
csupán úgy szerette a várost, hogy szeret itt élni, szereti ezt a várost, az itt élő embereket, 
hanem tett is érte annak érdekében, hogy nagyon sok ember megszeresse a lakókörnyezetét. 
Nagyon sok mindenért felelt és felel még december 31-ig a városnál, a Városgondnokság 
élén. Nagyon sok mindent megoldott, nagyon sok kezdeményezést útjára bocsájtott. Sok-sok 
emléke közül egyet megemlített, amikor Franciaországban átvehették az Európai Városok 
Aranydiplomáját, az valamennyi kaposvári számára nagy boldogság volt. Ezt ő szerezte a 
kaposváriaknak, hisz nagyon sok munkája volt abban, hogy ezt a kitüntető címet 
megkaphassák. Megköszönte ezt a közel 40 esztendőt a város szolgálatában. Köszönte a 
képviselőséget a képviselő-testület nevében is. Vezetőként ritkán találni város szeretőbb 
embert, de humoristát is. Ez a kettő találkozott együtt, és véleménye szerint kiválóan 
betöltötte azt a szerepet, amit a Városgondnokság élén be kellett töltenie. Megköszönte a 
munkáját. 
 
Harnert Rudolf városgondnokság-vezető: Tisztelt Közgyűlés! Át kellett ülnie a túloldalra 
végérvényesen, mely szomorúvá teszi, hisz nem lesz részese azon döntési folyamatoknak, 
amelyekben előkészítőként részt vett. Amelyek utózöngéit, végrehajtását megoldották 
valahogyan, ez neki hiányozni fog. Hiányozni fog az a „társaság” is, amely azt a sok fontos 
döntést meghozta az elmúlt években és az idén is. Már 38 éve, hogy belépett ennek a háznak 
az ajtaján és óriási megtiszteltetés volt számára 25 évesen a városi főkertészi státusz. Nagyon 
szép feladatokban vettek részt, az volt a lakótelepek építésének vitatott korszaka és nagy 
megtiszteltetés volt az is, amikor az első választási ciklusban itt ülhetett és meghozták azokat 
a döntéseket, alapjogszabályokat, amiket akkor tétován tudtak meghozni. Hiszen nem értettek 
hozzá, próbálgatták a demokrácia útvesztőit. Reméli azok a botlásai, azok a tévedései,  
amelyek itt előfordultak megbocsáthatók. Azt tudja mondani biztosan a szeretet összekötötte 
őket, és az elmúlt 25 évben egyetlen olyan képviselő sem volt, akivel olyan viszonya támadt 
volna, ami nem volt gyógyítható. Az elkövetett hibáiért elnézést kért. Azt kell, hogy 
mondania a költővel „Jó mulatság, férfimunka volt”. Kellemes Ünnepeket kívánt, mindent 
nagyon köszön. 
 
Szita Károly polgármester: Jó pihenést kívánt. Bejelentette, amire már megkérte, hogy a 
következő esztendőben a Virágos Magyarországért versenyen, azt követően az Európai 
megmérettetésen részt kíván venni Kaposvár és ennek a koordinálására már nyugdíjasként  
felkérte Hartner Rudolfot. Nem köszön el véglegesen, számítanak a munkájára. 
 
Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendre  

- a Kaposvári 56-os Emlékbizottság létrehozásáról szóló előterjesztést, 
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- a településképi bejelentési eljárás során benyújtott fellebbezésről (ZÁRT) szóló 
előterjesztést, 

- valamint az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 
Szavazás eredménye 

 
#: 3635   Száma: 15.12.10/0/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 08:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
200/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  

- a Kaposvári 56-os Emlékbizottság létrehozásáról szóló, 
- a településképi bejelentési eljárás során benyújtott fellebbezésről (ZÁRT) szóló, 
- valamint az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést.  

 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés az építményadóról és a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

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

4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés tárgyalásának elhalasztásáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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5. Előterjesztés a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 
valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 

6. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei 
Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 

7. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programjának felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

8. Előterjesztés a Közgyűlés 2016. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 

 

9. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 
 

10.  Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2015. évi 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
   Oláh Lajosné a Társulási Tanács elnöke 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 
 

11. Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 

 

12. Előterjesztés a kaposfüredi, a kecelhegyi és a donneri víztoronyra telepíteni 
kívánt távközlési bázisállomások pályázati kiírásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 

13. Előterjesztés a Napkerék Egyesület kérelméről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester   
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 

14. Előterjesztés a Kaposvári Farsangról és a VII. Kaposvári Nemzetközi 
Kamarazenei Fesztiválról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 

 

15. Előterjesztés a Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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16. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozásáról a 
Covenant of Mayors (Polgármesterek Szövetsége) szervezethez 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 

 

17. Előterjesztés a Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesülettel kötendő feladat-
ellátási szerződésről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 

 
18. Előterjesztés a kaposvári 4471 hrsz-ú, természetben a Radnóti utcában található 

ingatlan értékesítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

19. Előterjesztés a Nemzeti Művelődési Intézet helyiségigényéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

20. Előterjesztés a telekalakítás és építési tilalom elrendelése a Kórház Déli 
telektömbjének területén című 22/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 
 

21. Előterjesztés az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondokság alapító 
okiratának módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató         

 
22. Előterjesztés a kormány migránsügyben kialakított álláspontjának és a kötelező 

beléptetési kvóta elleni aláírásgyűjtés támogatásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 

 
23. Előterjesztés a Kaposvár, Bajcsy-Zs. E. u. 29. fsz. 2. alatti lakás bérlakás 

állományból történő kivonásáról és értékesítéséről 
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 2015. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az 

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

 
26. Tájékoztató a Modern városok program keretében a Kormány és Kaposvár 

Önkormányzata közt létrejött megállapodásról 
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Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
27. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. 

(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 

 
28. Előterjesztés a rászoruló gyermekek számára a téli szünetben történő napi 

egyszeri meleg étkeztetés biztosításáról 
Előterjesztő:  Oláh Lajosné alpolgármester 
   Kováts Imre képviselő 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
29. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
30. Előterjesztés a Kaposvári 56-os Emlékbizottság létrehozásáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
 

31. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
  Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
 
Szita Károly polgármester: Kedves Képviselő Hölgyek és Urak! A novemberi képviselő-
testületi ülést úgy kezdték, hogy azt mondta történelmi pillanatokat élnek. Akkor még jövő  
időben fogalmazott több olyan esemény kapcsán, amely a mögöttük hagyott 1 hónapban 
lezajlott és most már jelen időben is fogalmazhat. A kaposváriak hosszú évek óta kifejtett 
erőfeszítéseként nyugodtan kijelentheti, hogy Kaposvár egy büszke sikeres korszakba lépett. 
Ezt a sikeres korszakot az a 70 ezer ember hozta létre, aki segíti munkájukat és itt élnek 
együtt, ebben a városban. Európában is ritkaságszámba megy, hogy valaki egyik pillanatról a 
másikra lecserélné a teljes autóbusz flottáját. 40 új sűrített földgázzal járatott autóbuszuk 
környezetkímélő módon viszi azt a napi 35 ezer utast, aki Kaposváron az autóbusz 
közlekedést választja. 215 millió forint saját erőből átadták azt a 155 kamerából álló 
közbiztonságot óvó és figyelő térfigyelő rendszerüket, amely segítségével azt várják, hogy 
Kaposvár az ország egyik legbiztonságosabb városa lehessen. Már meg vannak a terveik 
ahhoz is, hogy hogyan tovább városi oldalról a közbiztonság javítása érdekében. A 
közvilágításnak is biztonságot és a közlekedés biztonságát is nyújtani kell. 55 utcában, 315 
millió forintot költöttek 2135 db lámpatest lecserélésére. Ezzel nem csupán alacsonyabb 
fogyasztású lámpákat helyeztek fel, mellyel éves szinten 21 millió forintot takaríthatnak meg, 
hanem azt a lehetőséget is megkapták, hogy ezt követően ezt a rendszert tovább fejlesztve 
ezeket a lámpákat „okosítsák” és ott ahol szükséges okos dolgokkal lássák el,  
forgalomszámlálókkal, légszennyezettség mérőkkel. Néhányat megemlítve abból a sok-sok 
mindenből,  amik rá fognak kerülni a lámpáik egy részére. Jövőre terveik szerint a maradék 
1800 régi,  nátriumos fényforrást cserélnék le ledes fényforrásra. Reméli, sikerrel fogják tudni 
venni azt az akadályt is. Befejeződött a város történetének egyik legnagyobb intézmény 
felújítási programja, 900 millió forintot költhettek intézményeik felújítására. Ezek óvodák, 
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általános iskolák, orvosi rendelők, főlek az energia hatékonyságot és az energiatakarékosságot  
szolgálták, 24 intézményüket tették így korszerűbbé. Aki képviselőként, vagy ami fontosabb 
kaposváriként ott volt az adventi első gyertya gyújtására rendezett ünnepségükön, a Kossuth 
téren, azt méltán büszkeség tölthette el, hogy kaposvári. Több ezren gondolták úgy, hogy 
lejönnek arra a húsz percre és élvezik az együttlét örömét. Együtt örülnek annak, hogy 
karácsonyi díszbe öltöztették a várost. Szubjektív megjegyzésként elmondta, ha valamit tett 
ebben a városban az elmúlt 25 évben erre a legbüszkébb, ezért a legtöbbet, amikor ilyen 
közösség formálódik. Gondolván a nehezebb helyzetben levő kaposváriakra is egy 
szimbolikus kezdeményezést indított útjára. Az a lényege, hogy a Kaposvári Egyházmegye 
Karitászát kérte fel arra, hogy indítsanak el egy olyan kezdeményezést, hogy mindenki, 
amikor karácsonyfát vásárol, akkor vegyen kettőt és az egyiket vigye be a karitásznak, azért, 
hogy azoknak a kaposváriaknak ajándékozhassa majd, akiknek nincs lehetőségük 
karácsonyfát venni. December 16-ig a Szent Imre Plébániára várják ezeket a karácsonyfákat, 
maga is ott lesz és visz egyet, szeretettel vár mindenkit, aki úgy érzi, hogy ezt meg akarja 
tenni, és fontos ezt megtennie.  
 
 

-----1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester: Az előterjesztés elfogadását valamennyi bizottság támogatta. 
Szóbeli kiegészítése nem volt. 
  

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: Az előterjesztésben olvasható, hogy az átruházott hatáskörben 
született egy döntés a Modern Várososok lapjának támogatásáról 508 ezer forint értékben. 
Ennek a kiadója Borhi Zsombor alpolgármester úr és önkormányzatuk hozta létre ezt a lapot. 
Természetesen van tartalma és indokoltsága a lapnak, amiért ez létrejött, hiszen az elmúlt 
hónapokban valóban részeseié váltak egy olyan megállapodásnak a Kormánnyal, amely 
reményteli, ami talán lehetővé teszi, hogy néhány éven belül olyan fejlesztések valósulhatnak 
meg, amelyek korábban nem. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy ez a lap nem kaposvári 
eredetű, úgy tűnik, hogy szerkesztésében, küllemében, tartalmában ez több városban is 
megjelenik. Valószínű más Megyei Jogú Városok is hasonlóképpen döntenek, hogy saját 
pénzből kívánják finanszírozni ennek a lapnak a létrehozását és működtetését. Egy 
problémája van vele, ha még meg fog jelenni ez a lap tartalmára, ügyelni kellene. Ne 
legyenek benne olyan elírások, hogy a Csiky Gergely Színház a Nyugat-Dunántúli régió 
ékköve. Örül, hogy annak is ékköve, sőt az egész magyar színjátszásé, de ha regionálisan 
lehatárolják, ügyeljenek arra, hogy ne valamelyik másik városnak, vagy régiónak a 
színházához kapcsolódó szöveg maradjon bent a lapban, hanem kifejezetten kaposvári 
tartalmú legyen a lap. Ezt komoly hiányosságnak tartja, ha lesz folytatás figyeljenek rá. 
Kérdése is, lesz-e még ilyen lap? Áll-e szándékában a városnak ilyen lapot létrehozni? 
  
Szita Károly polgármester: Megköszönte, hogy a hibákra tanácsnok úr felhívta a 
figyelmüket. Hogy lap formájában, vagy könyv formájában fog-e majd megjelenni az a 122 
milliárd forintról szóló megállapodás, illetve annak részletes tartalmi része nem tudja. 
Folyamatosan fogja tájékoztatni erről a történelmi eseményről a kaposváriakat, azt már most 
bejelenti. Milyen promóciós eszközöket fog választani, azt még jelen pillanatban nem tudja 
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eldönteni, de folyamatos tájékoztatást fognak kapni arról a történelmi eseményről és annak a 
végrehajtásáról a kaposváriak, hogy Magyarország Kormánya és Kaposvár városa egy 122 
milliárd forint értékű megállapodást kötött. Kérte, fogadják szeretettel. Ezeket a kritikai 
észrevételeket pedig köszönettel veszi, mert javító szándékot érzett tanácsnok úr 
hozzászólásában.   

-----Hozzászólások nem hangzott el.----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3636   Száma: 15.12.10/1/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 08:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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: 
 
 
201/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 
1.) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézményeknél – rajtuk kívülálló ok 

miatt – bekövetkezett fedezethiány esetében az intézmények részére a jóváhagyott 
támogatási keretet meghaladó túlfinanszírozást engedélyezze. A túllépés rendezésére a 
pénzmaradvány elszámolásakor kerül sor. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:          2016. április 30. 
 

3.) A Közgyűlés hozzájárul, hogy a céltartalék terhére a 2015. évi várható teljesítés alapján 
jóváhagyott intézményi támogatások a 2015. évi pénzmaradvány elszámolásakor a 
tényleges felhasználás alapján tételesen kerüljenek elszámolásra. 
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Felelős:             Szita Károly polgármester  

      Közreműködik: Molnár György igazgató 
      Határidő:           2016. április 30. 
 
4.) A Közgyűlés a sportszervezetek által az önkormányzati intézményekbe fizetendő bérleti 

díj nettó összegének terhére támogatás nyújt az érintett egyesületek részére az alábbiak 
szerinti összegben, illetve források terhére. A támogatások kifizetésére a bérleti díjak 
befizetését követően kerülhet sor.  

 
Támogatott sportszervezet Támogatási összeg (e Ft) 

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 617 
Kaposvári Kosárlabdázók Köre 940 
Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 412 

Összesen 1.969 
  

Bérbeadó  Bevételi többlet elvonás (e Ft) 
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 38 
Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság 1.931 

Összesen 1.969 
 
Felelős:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Molnár György igazgató 

      Szerb György sportreferens 
Határidő:              2015. december 31.  

 
 
5.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az általános működési tartalék keret terhére a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat részére 2016. április 30.-i visszafizetési határidővel 450.000 
Ft visszatérítendő támogatást biztosít a 2015. október 01-től 2016. február 29-ig tartó 
közfoglalkoztatási program likviditási problémáinak megoldása érdekében.   
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  

      Közreműködik: Molnár György igazgató 
      Határidő:           2016. április 30. 
 
 
6.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2016. évben az Orosz Hagyományőrzők Kaposvári 

Egyesülete részére a Pártok házában bérelt irodahelyiség rezsi költségeihez havonta 7.893 
Ft támogatást biztosít.   
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  

      Közreműködik: Molnár György igazgató 
      Határidő:           2016. január 31. 
 
 
7.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás részére a 2/2015.(I.22.) önkormányzati határozat 8. pontja és a 135/2015.(IX.10.) 
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önkormányzati határozat 3. pontja alapján a KEOP-1.1.1/2F-09-2010-0004 
azonosítószámú Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program projekt és a KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0023 Kaposmenti Hulladéklerakó Eszközpark fejlesztés projekt 
likviditási problémáinak kezelése érdekében 2015.-ben éven belüli visszafizetéssel 
jóváhagyott összegéből legfeljebb 545 millió Ft kölcsön esetében a visszafizetési határidő  
2016. március 31.-re történő módosítását, a 2016. évre áthúzódó önkormányzati 
felhalmozási feladatok, tartalékok pénzügyi fedezete terhére engedélyezi. A Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert a kölcsönszerződés módosítására. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2016. március 31. 

 
8.) A Közgyűlés az Önkormányzat gazdálkodása során átmenetileg jelentkező likviditási 

problémák kezelésére az önkormányzati bevételek terhére 2016. évben, legfeljebb 2016. 
december 31.-ig 500.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretre vonatkozó megállapodás, 
illetve a kapcsolódó banki szerződések aláírására felhatalmazza a Polgármestert.  

 
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a likviditási hitel futamideje alatt az 
igénybevett likviditási hitelt és járulékait visszafizeti, és az igénybevett likviditási hitel 
várható díjait és járulékait az önkormányzat aktuális költségvetési rendeletében betervezi.  

 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Önkormányzat pénzforgalmi 
számlájára és alszámláira (ahol ezt jogszabály nem zárja ki) vonatkozó felhatalmazáson 
alapuló beszedési megbízást aláírja a likviditási hitel visszafizetésének garanciájaként. A 
Közgyűlés hozzájárul és felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy szerződésben járuljon 
hozzá az önkormányzat helyi adók alszámlái egyenlegének az esedékessé váló fizetési 
kötelezettség teljesítése érdekében a szükséges fedezetnek az önkormányzat pénzforgalmi 
számlájára az OTP Bank Nyrt általi átvezetéséhez.  
 
A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. az Önkormányzat pénzforgalmi 
számláján lévő bevételeket a hitelszerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.  

 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a hitelkérelmi dokumentáció benyújtására. 

 
     Felelős: Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
     Határidő: 2015. december 31. 
 
9.) A Közgyűlés a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről 
szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát képező és 

a KAVÍZ kft. bérleti üzemeltetésében levő természetben a 0342/6 hrsz ingatlanon 
elhelyezkedő szennyvíziszap tározó építményt és a hozzá tartozó talajvíz figyelő kutakat 
a KAVÍZ kft. a Magyar Cukor Zrt. részére az előterjesztés 1. számú függeléke szerinti 
megállapodásban rögzített feltételekkel bérbe adja. 

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

 
11.) A Közgyűlés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

részére a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Gyöngyfa Napközi 
Otthonában 2016. január 01.-től egy 4 órás terápiás munkatárs álláshely 8 órás teljes  
munkaidős álláshellyé alakításának többlet költségére 2016. évben 1.168 e Ft működés i 
többlettámogatást biztosít.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2016. január 31. 

 
12.) A Közgyűlés a Rippl-Rónai Emlékmúzeum Látogató Központ javítási munkálatainak 

többletkiadásaira a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum részére nettó 8.336 
eFt többlettámogatást biztosít a céltartalékban elkülönített felhalmozási tartalék keret  
terhére.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  Molnár György igazgató 

    dr. Ábrahám Levente igazgató 
Határidő:   2016. december 31.  

 
13.) A Közgyűlés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére a 

Nádasdi utcai hulladéklerakó teljes körű rekultivációja során a KEOP-2.3.0 projekt 
keretében nem finanszírozható kiadások pénzügyi fedezetére legfeljebb 30.694 eFt  
többlet támogatást biztosít a céltartalékban elkülönített felhalmozási tartalékkeret terhére.  

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3637   Száma: 15.12.10/1/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 08:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
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Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 52/2015.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító, 
1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 

-----2. Előterjesztés az építményadóról és a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Novemberi Közgyűlésen fogadták el a nem növekvő helyi adó 
rendeletüket és még addig nem jelent meg az a helyi adómaximum, ami kivethető és ezt be 
kell írni a rendeletbe. A rendeletük elfogadását követően jelent meg, ami pár forinttal 
kevesebb, ezt a számot kell módosítani.  Másrészről a háziorvos és védőnői vállalkozók 
számára nyújtott kedvezménynél meg kellett kérniük a támogatást vizsgáló irodának a 
véleményét és csekély összegű támogatásnak minősül. Örömmel bejelentheti, hogy 2016. 
január 1-től a felnőtt háziorvosok, gyermek-háziorvosok, valamint a felnőtt- és gyermek-
házifogorvosok Kaposváron iparűzési adó mentességet kaptak, 61 fő egyébként. Ez 
16.151.550.- Ft-ot jelent. Ezzel a módosítással lép életbe a 2016-ra vonatkozó helyi 
adórendeletük. 
  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3638   Száma: 15.12.10/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 08:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a helyi iparűzési adó rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 53/2015.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 79/2008. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3639   Száma: 15.12.10/2/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 08:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az építményadó 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 54/2015.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét az építményadóról szóló 77/2008. (XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----3. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: A napirendhez kiegészítés nem volt. Szűkítették és azt 
javasolják, fogadják el az ingyenes parkoló kártyáknak a körét. A bizottságok támogatták az 
előterjesztést. 
 
 

-----Kérdések----- 
 

Miháldinecz Gábor képviselő: Kérdése volt, lehet-e tudni, hogy milyen szempontok alapján 
fog történni az egyedi elbírálás? 
  
Szita Károly polgármester: Nagyon szigorú lesz, nem az a célja, hogy szaporodjon a 
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parkoló kártyák száma, hanem inkább szűküljön. Egyéni mérlegelés nincs e szempont 
tekintetében. 
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3640   Száma: 15.12.10/3/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 08:27  
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 55/2015.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  

szóló előterjesztés tárgyalásának elhalasztásáról----- 
 
 

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

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

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

#: 3641   Száma: 15.12.10/4/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 08:27  
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: 
 
202/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi és  szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet  
módosításáról szóló előterjesztés tárgyalásának elhalasztásáról tárgyú előterjesztést és úgy 
határozott, hogy a rendeletnek az étkezési nyersanyagnormákra vonatkozó módosításáról 
szóló előterjesztést a 2016. februári ülésén tárgyalja. 
 
Felelős:  jegyző 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. február 29. 
 
 
-----5. Előterjesztés a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 

valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 
Szita Károly polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondta, az idei nevelési év óvodai 
csoportjait változatlan formában elindítják. Nem lesz sem óvodai csoport bővítés, sem óvodai 
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csoport szűkítés a jelen pillanatban működő óvodai csoportok fognak a következő nevelési 
évben is működni. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Nagyon régóta olvassa ezeket az előterjesztéseket és közel 20 
éve képviselő és várt arra a fél mondatra, ami benne van az előterjesztésben „minimális  
emelkedés”. Úgy gondolja, ez örömmel töltheti el őket, és ha az elkövetkezendő években is  
bele lesz írva, az előterjesztésekbe elmondhatják, jó úton járnak. 
  
Szita Károly polgármester: Mérsékelt örömmel kell lenniük. Kaposvár is osztja a többi 
megyei jogú város sorsát. Ha megnézi az elvándorlási indexet Kaposvár népességszámának, 
népesség csökkenésében nem az a meghatározó. Az a meghatározó, hogy több mint 800-an 
halnak egy évben és 530-an születtek az elmúlt években már folyamatosan. Most talán szűkül 
az olló, mert az elmúlt időszakot tekintve kevesebben mentek el földi létből, közelebb került a 
születésekhez, de a születések száma még mindig alacsony. Akkor lesz igazán nyugodt, ha az  
530-as szám jelentősebb lesz, illetve az itt hagyók száma pedig kevesebb.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3642   Száma: 15.12.10/5/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 08:30  
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: 
 
203/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Nemzetőr 

Sori Központi Óvodába, a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvodába, a Kaposvári Tar 
Csatár Központi Óvodába, a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodába, a 
Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvodába és  a Kaposvári Petőfi Sándor Központi 
Óvodába  2016. április 20-án  8-17 óráig, és 2016. április 21-én 8-16 óráig  írathatja be 
személyesen a szülők egyike a gyermekét. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a beiratkozásról 
szóló fenntartói közlemény közzétételére. 
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          Felelős:                  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
          Közreműködik:      dr. Csillag Gábor igazgató 
                                        Bekesné Porczió Margit óvodavezető  
                                        Rónai Ágota óvodavezető 
                                        Máté Mártonné óvodavezető 
                                        Molik Edit óvodavezető 
                    Tavali Gabriella óvodavezető 
                                        Hegedűs Mária Katalin óvodavezető 
        Határidő:                 2016. április 22. 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Nemzetőr 

Sori Központi Óvodába, a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvodába, a Kaposvári Tar 
Csatár Központi Óvodába, a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodába, a 
Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvodába és a Kaposvári Petőfi Sándor Központi 
Óvodába a 2016/2017-es nevelési évben összesen 83 óvodai csoport indítható az alábbiak 
szerint. 
 
 

A 2016/2017-es nevelési évben 
működő óvodai csoportok száma 

Sorsz
. 

Intézmény neve Csoport 
szám 

Csoportszám 
összes 

Kaposvári Bajcsy 
Zsilinszky Utcai 
Központi Óvoda 

4 

Béke Utcai Tagóvoda 4 
Jutai Úti Tagóvoda 2 

1. 

Arany János Tagóvoda 5 

15 

Kaposvári Rét Utcai 
Központi Óvoda 

4 

SzigetvárUtcaiTagóvoda 2 

2. 

Madár Utcai Tagóvoda 4 

10 

Kaposvári Tar Csatár 
Központi Óvoda 

4 

Szántó Utcai Tagóvoda 4 

3. 

Szentjakabi Tagóvoda 5 

13 

Kaposvári Festetics 
Karolina Központi 
Óvoda 

6 

Temesvár Utcai 
Tagóvoda 

3 

Damjanich Utcai 
Tagóvoda 

3 

4. 

Tallián Gy.Utcai 
Tagóvoda 

3 

15 

Kaposvári Petőfi 
Sándor Központi 
Óvoda 

8 5. 

Búzavirág Tagóvoda 6 

14 
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Kaposvári Nemzetőr 
Sori Központi Óvoda 

8 

Honvéd Utcai Tagóvoda 4 

6. 

Kaposfüredi Tagóvoda 4 

16 

  Összes: 83 83 
 
  Felelős:                 Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:     dr. Csillag Gábor igazgató 
  Határidő:               2016. szeptember 01. 
 
-----6. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei 

Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások 
felülvizsgálatáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3643   Száma: 15.12.10/6/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 08:31  
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: 
 

 
204/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő 
határozatot hozta: 
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1. a.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  
Horvát Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodás VII. fejezetét az alábbi 5. és 6. ponttal egészíti ki: 

 
„VII. 5. A Hi vatal Gondnoksági Irodáján a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási 
feladatainak törvényes és hatékony ellátásáról a Gondnoksági Iroda kijelölt munkatársa 
gondoskodik. 

VII. 6. A Gondnoksági Iroda kijelölt munkatársa biztosítja a Hivatal és a nemzetiségi 
önkormányzatok közötti együttműködést oly módon, hogy a gazdálkodási feladatok 
ellátása során a nemzetiségi önkormányzatok tagjai részére jogszabályban előírt 
kötelezettségek teljesítése a lehető legkisebb teherrel járjon.” 

 
b.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  

Horvát Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodás VIII. fejezetének 2. pontját a következőképpen módosítja: 

 
„VIII. 2. Ellenjegyzés. Az ellenjegyzésre az Ávr. 55. § (2) bekezdés g) pontja 

alapján az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gazdasági vezetője,  
vagy az általa írásban kijelölt a Polgármesteri Hivatal állományához tartozó 
köztisztviselő jogosult. Az ellenjegyzésre jogosult feladata, hogy 
meggyőződjön arról, hogy a kötelezettségvállalás és utalványozás megfelel-e 
a jogszabályi előírásoknak és biztosított-e a fedezet. Amennyiben az 
ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás és az utalványozás 
ezzel ellentétes, akkor köteles a szabálytalanságra felhívni a 
kötelezettségvállaló figyelmét. Ha a kötelezettséget vállaló és utalványozó 
továbbra is ragaszkodik a jogszabállyal, nemzetiségi önkormányzati 
határozattal ellentétes utasításhoz, az ellenjegyző az utalványra rávezeti, hogy 
„az ellenjegyzés utasításra történt”. Erről az ellenjegyzésre jogosultnak a 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét 8 napon belül tájékoztatni 
kell. A kötelezettségvállalás „A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, az 
utalványozás és érvényesítés rendjéről” szóló szabályzatban foglaltak 
szerint történik.” 

 
c.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  

Horvát Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodást az alábbi VIII./A. fejezettel egészíti ki: 

 
„VIII./A. A nemzetiségi önkormányzat elnökének pénzügyi, adminisztrációs feladatai 

 
1. A nemzetiségi önkormányzat elnöke testületi döntés felhatalmazása esetén a 

„Pénzkezelési szabályzatban” meghatározott célokra állandó készpénz 
ellátmány felvételére jogosult, melynek felhasználásáról számlával köteles 
elszámolni. A készpénz kezelésének részletes szabályait a Hivatal 
Készpénzkezelési szabályzata tartalmazza. 

 
2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke olyan analitikus nyilvántartást vezet, 

amely biztosítja készpénz-felhasználás figyelemmel kísérését.  
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3. A nemzetiségi önkormányzat elnöke tájékoztatja a testületet a készpénz 
felhasználásáról.” 

 

d.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  
Horvát Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodás IX. fejezetének 2. pontjában „Az Önkormányzat által számfejtett 
személyi juttatásokat Nemzetiségi Önkormányzat havonta megtéríti az 
Önkormányzat felé” szövegrész törlésre kerül. 

 

e.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  
Horvát Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodást az előterjesztés mellékletét képező melléklettel egészíti ki. 

 
2. a.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodás VII. fejezetét az alábbi 5. és 6. ponttal egészíti ki: 

 
„VII. 5. A Hi vatal Gondnoksági Irodáján a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási 
feladatainak törvényes és hatékony ellátásáról a Gondnoksági Iroda kijelölt munkatársa 
gondoskodik. 

VII. 6. A Gondnoksági Iroda kijelölt munkatársa biztosítja a Hivatal és a nemzetiségi 
önkormányzatok közötti együttműködést oly módon, hogy a gazdálkodási feladatok 
ellátása során a nemzetiségi önkormányzatok tagjai részére jogszabályban előírt 
kötelezettségek teljesítése a lehető legkisebb teherrel járjon.” 

 
b.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodás VIII. fejezetének 2. pontját a következőképpen módosítja: 

 
„VIII. 2. Ellenjegyzés. Az ellenjegyzésre az Ávr. 55. § (2) bekezdés g) pontja 

alapján az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gazdasági vezetője,  
vagy az általa írásban kijelölt a Polgármesteri Hivatal állományához tartozó 
köztisztviselő jogosult. Az ellenjegyzésre jogosult feladata, hogy 
meggyőződjön arról, hogy a kötelezettségvállalás és utalványozás megfelel-e 
a jogszabályi előírásoknak és biztosított-e a fedezet. Amennyiben az 
ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás és az utalványozás 
ezzel ellentétes, akkor köteles a szabálytalanságra felhívni a 
kötelezettségvállaló figyelmét. Ha a kötelezettséget vállaló és utalványozó 
továbbra is ragaszkodik a jogszabállyal, nemzetiségi önkormányzati 
határozattal ellentétes utasításhoz, az ellenjegyző az utalványra rávezeti, hogy 
„az ellenjegyzés utasításra történt”. Erről az ellenjegyzésre jogosultnak a 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét 8 napon belül tájékoztatni 
kell. A kötelezettségvállalás „A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, az 
utalványozás és érvényesítés rendjéről” szóló szabályzatban foglaltak 
szerint történik.” 

 
c.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodást az alábbi VIII./A. fejezettel egészíti ki: 
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„VIII./A. A nemzetiségi önkormányzat elnökének pénzügyi, adminisztrációs feladatai 

 
1. A nemzetiségi önkormányzat elnöke testületi döntés felhatalmazása esetén 

a „Pénzkezelési szabályzatban” meghatározott célokra állandó készpénz 
ellátmány felvételére jogosult, melynek felhasználásáról számlával köteles 
elszámolni. A készpénz kezelésének részletes szabályait a Hivatal 
Készpénzkezelési szabályzata tartalmazza. 

 
2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke olyan analitikus nyilvántartást vezet, 

amely biztosítja készpénz-felhasználás figyelemmel kísérését.  
 

3. A nemzetiségi önkormányzat elnöke tájékoztatja a testületet a készpénz 
felhasználásáról.” 

d.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodás IX. fejezetének 2. pontjában „Az Önkormányzat által számfejtett 
személyi juttatásokat Nemzetiségi Önkormányzat havonta megtéríti az 
Önkormányzat felé” szövegrész törlésre kerül. 

 

e.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodást az előterjesztés mellékletét képező melléklettel egészíti ki. 
 
3. a.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  

Német Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodás VII. fejezetét az alábbi 5. és 6. ponttal egészíti ki: 

 
 

„VII. 5. A Hi vatal Gondnoksági Irodáján a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási 
feladatainak törvényes és hatékony ellátásáról a Gondnoksági Iroda kijelölt munkatársa 
gondoskodik. 

VII. 6. A Gondnoksági Iroda kijelölt munkatársa biztosítja a Hivatal és a nemzetiségi 
önkormányzatok közötti együttműködést oly módon, hogy a gazdálkodási feladatok 
ellátása során a nemzetiségi önkormányzatok tagjai részére jogszabályban előírt 
kötelezettségek teljesítése a lehető legkisebb teherrel járjon.” 

 
b.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  

Német Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodás VIII. fejezetének 2. pontját a következőképpen módosítja: 

 
„VIII. 2. Ellenjegyzés. Az ellenjegyzésre az Ávr. 55. § (2) bekezdés g) pontja 

alapján az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gazdasági vezetője,  
vagy az általa írásban kijelölt a Polgármesteri Hivatal állományához tartozó 
köztisztviselő jogosult. Az ellenjegyzésre jogosult feladata, hogy 
meggyőződjön arról, hogy a kötelezettségvállalás és utalványozás megfelel-e 
a jogszabályi előírásoknak és biztosított-e a fedezet. Amennyiben az 
ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás és az utalványozás 
ezzel ellentétes, akkor köteles a szabálytalanságra felhívni a 
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kötelezettségvállaló figyelmét. Ha a kötelezettséget vállaló és utalványozó 
továbbra is ragaszkodik a jogszabállyal, nemzetiségi önkormányzati 
határozattal ellentétes utasításhoz, az ellenjegyző az utalványra rávezeti, hogy 
„az ellenjegyzés utasításra történt”. Erről az ellenjegyzésre jogosultnak a 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét 8 napon belül tájékoztatni 
kell. A kötelezettségvállalás „A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, az 
utalványozás és érvényesítés rendjéről” szóló szabályzatban foglaltak 
szerint történik.” 

 
c.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  

Német Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodást az alábbi VIII./A. fejezettel egészíti ki: 

 
 
 

„VIII./A. A nemzetiségi önkormányzat elnökének pénzügyi, adminisztrációs feladatai 
 

1. A nemzetiségi önkormányzat elnöke testületi döntés felhatalmazása esetén 
a „Pénzkezelési szabályzatban” meghatározott célokra állandó készpénz 
ellátmány felvételére jogosult, melynek felhasználásáról számlával köteles 
elszámolni. A készpénz kezelésének részletes szabályait a Hivatal 
Készpénzkezelési szabályzata tartalmazza. 

 
2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke olyan analitikus nyilvántartást vezet, 

amely biztosítja készpénz-felhasználás figyelemmel kísérését.  
 

3. A nemzetiségi önkormányzat elnöke tájékoztatja a testületet a készpénz 
felhasználásáról.” 

 

d.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Német  
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás 
IX. fejezetének 2. pontjában „Az Önkormányzat által számfejtett személyi 
juttatásokat Nemzetiségi Önkormányzat havonta megtéríti az Önkormányzat 
felé” szövegrész törlésre kerül. 
 

e.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Német  
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodást az 
előterjesztés mellékletét képező melléklettel egészíti ki. 
 

4. a.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  
Örmény Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodás VII. fejezetét az alábbi 5. és 6. ponttal egészíti ki: 

 
 

„VII. 5. A Hi vatal Gondnoksági Irodáján a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási 
feladatainak törvényes és hatékony ellátásáról a Gondnoksági Iroda kijelölt munkatársa 
gondoskodik. 
 
VII. 6. A Gondnoksági Iroda kijelölt munkatársa biztosítja a Hivatal és a nemzetiségi 
önkormányzatok közötti együttműködést oly módon, hogy a gazdálkodási feladatok 
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ellátása során a nemzetiségi önkormányzatok tagjai részére jogszabályban előírt 
kötelezettségek teljesítése a lehető legkisebb teherrel járjon.” 

 
b.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  

Örmény Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodás VIII. fejezetének 2. pontját a következőképpen módosítja: 

 
„VIII. 2. Ellenjegyzés. Az ellenjegyzésre az Ávr. 55. § (2) bekezdés g) pontja 

alapján az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gazdasági vezetője,  
vagy az általa írásban kijelölt a Polgármesteri Hivatal állományához tartozó 
köztisztviselő jogosult. Az ellenjegyzésre jogosult feladata, hogy 
meggyőződjön arról, hogy a kötelezettségvállalás és utalványozás megfelel-e 
a jogszabályi előírásoknak és biztosított-e a fedezet. Amennyiben az 
ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás és az utalványozás 
ezzel ellentétes, akkor köteles a szabálytalanságra felhívni a 
kötelezettségvállaló figyelmét. Ha a kötelezettséget vállaló és utalványozó 
továbbra is ragaszkodik a jogszabállyal, nemzetiségi önkormányzati 
határozattal ellentétes utasításhoz, az ellenjegyző az utalványra rávezeti, hogy 
„az ellenjegyzés utasításra történt”. Erről az ellenjegyzésre jogosultnak a 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét 8 napon belül tájékoztatni 
kell. A kötelezettségvállalás „A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, az 
utalványozás és érvényesítés rendjéről” szóló szabályzatban foglaltak 
szerint történik.” 

 
c) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  

Örmény Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodást az alábbi VIII./A. fejezettel egészíti ki: 

 
„VIII./A. A nemzetiségi önkormányzat elnökének pénzügyi, adminisztrációs feladatai 

 
1. A nemzetiségi önkormányzat elnöke testületi döntés felhatalmazása 

esetén a „Pénzkezelési szabályzatban” meghatározott célokra állandó 
készpénz ellátmány felvételére jogosult, melynek felhasználásáról 
számlával köteles elszámolni. A készpénz kezelésének részletes 
szabályait a Hivatal Készpénzkezelési szabályzata tartalmazza. 

 
2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke olyan analitikus nyilvántartást 

vezet, amely biztosítja készpénz-felhasználás figyelemmel kísérését.  
 

3. A nemzetiségi önkormányzat elnöke tájékoztatja a testületet a 
készpénz felhasználásáról.” 

 

 
d.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Örmény  

Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás IX. 
fejezetének 2. pontjában „Az Önkormányzat által számfejtett személyi juttatásokat 
Nemzetiségi Önkormányzat havonta megtéríti az Önkormányzat felé” szövegrész törlésre 
kerül. 
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e.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  
Örmény Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodást az előterjesztés mellékletét képező melléklettel egészíti ki. 
 

5. a.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodás I. fejezetének 7. pontját a következőképpen módosítja: 

 
„I. 7. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi munkáját és önkormányzati 
működését a jegyző által kijelölt titkár segíti. A képviselő-testületi jegyzőkönyvet a titkár 
készíti és juttatja el a kormányhivatalhoz. A Hivatal közreműködésével készült írásos 
előterjesztéseket, valamint a képviselő-testületi jegyzőkönyveket a titkár az Önkormányzat 
honlapján közzéteteti. Segítséget nyújt a Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi 
nyilvántartással kapcsolatos feladataiban. A titkár gondoskodik a nemzetiségi 
önkormányzat által alkalmazott közfoglalkoztatottak adatainak a MÁK által 
üzemeltetett bérszámfejtési rendszerbe való feltöltéséről.” 

 
b.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodás VII. fejezetét az alábbi 5. és 6. ponttal egészíti ki: 

 
„VII. 5. A Hi vatal Gondnoksági Irodáján a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási 
feladatainak törvényes és hatékony ellátásáról a Gondnoksági Iroda kijelölt munkatársa 
gondoskodik. 

VII. 6. A Gondnoksági Iroda kijelölt munkatársa biztosítja a Hivatal és a nemzetiségi 
önkormányzatok közötti együttműködést oly módon, hogy a gazdálkodási feladatok 
ellátása során a nemzetiségi önkormányzatok tagjai részére jogszabályban előírt 
kötelezettségek teljesítése a lehető legkisebb teherrel járjon.” 

 
c.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  

Roma Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodás VIII. fejezetének 2. pontját a következőképpen módosítja: 

 
„VIII. 2. Ellenjegyzés. Az ellenjegyzésre az Ávr. 55. § (2) bekezdés g) pontja 

alapján az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gazdasági vezetője,  
vagy az általa írásban kijelölt a Polgármesteri Hivatal állományához tartozó 
köztisztviselő jogosult. Az ellenjegyzésre jogosult feladata, hogy 
meggyőződjön arról, hogy a kötelezettségvállalás és utalványozás megfelel-e 
a jogszabályi előírásoknak és biztosított-e a fedezet. Amennyiben az 
ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás és az utalványozás 
ezzel ellentétes, akkor köteles a szabálytalanságra felhívni a 
kötelezettségvállaló figyelmét. Ha a kötelezettséget vállaló és utalványozó 
továbbra is ragaszkodik a jogszabállyal, nemzetiségi önkormányzati 
határozattal ellentétes utasításhoz, az ellenjegyző az utalványra rávezeti, hogy 
„az ellenjegyzés utasításra történt”. Erről az ellenjegyzésre jogosultnak a 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét 8 napon belül tájékoztatni 
kell. A kötelezettségvállalás „A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, az 
utalványozás és érvényesítés rendjéről” szóló szabályzatban foglaltak 
szerint történik.” 
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d.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás 
IX. fejezetének 2. pontjában „Az Önkormányzat által számfejtett személyi 
juttatásokat Nemzetiségi Önkormányzat havonta megtéríti az Önkormányzat 
felé” szövegrész törlésre kerül. 
 
e.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város  

Roma Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött 
megállapodást az alábbi VIII./A. fejezettel egészíti ki: 

 
„VIII./A. A nemzetiségi önkormányzat elnökének pénzügyi, adminisztrációs feladatai 

 
1. A nemzetiségi önkormányzat elnöke testületi döntés felhatalmazása 

esetén a „Pénzkezelési szabályzatban” meghatározott célokra 
állandó készpénz ellátmány felvételére jogosult, melynek 
felhasználásáról számlával köteles elszámolni. A készpénz 
kezelésének részletes szabályait a Hivatal Készpénzkezelési 
szabályzata tartalmazza. 

 
2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke olyan analitikus nyilvántartást 

vezet, amely biztosítja készpénz-felhasználás figyelemmel 
kísérését.  

 

3. A nemzetiségi önkormányzat elnöke tájékoztatja a testületet a 
készpénz felhasználásáról.” 

 

f.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodást az 
előterjesztés mellékletét képező melléklettel egészíti ki. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 
Határidő:  2016. január 31. 
 

 
-----7. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi 

Programjának felülvizsgálatáról----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: Az esélyegyenlőségi terv több számot, és több mutatót is tartalmaz, 
amelyek között van ellentmondás. Más szám szerepel a város bemutatásában, és más szám 
szerepel a tényleges adatokban. Ezekben a dokumentumokban érdemes lenne valahogy 
feloldani és kezelni, mert véleménye szerint ez nincs rendjén. Nem arról van szó, hogy nem 
tud különbséget tenni az állandó népességi és lakó népességi adatok között, de azok között is 
ellentmondások vannak. Az anyagnak van egy olyan megállapítása, amely azt mondja, hogy a 
város népességcsökkenése nem számottevő. 2010-ben 68 ezer fő szerepel a dokumentumban, 
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2013-ban pedig 65 ezer fő. Azt gondolja, ha három év alatt háromezer fővel, ha csökken egy 
város lakossága az számottevő, az komoly gond. Korábban is célul tűzték ki az 
esélyegyenlőségi tervükben a védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek számának 
csökkentését. Most is megfogalmazzák célként, ugyanakkor a statisztika azt mutatja, hogy 
míg 2008-ban 1503 kisgyerek volt, 2012-ben 2604, tehát több mint 1100 fővel emelkedett a 
védelembe vett és veszélyeztetett kiskorúak száma a városban. Nem szakembere a 
kérdéskörnek, de érdekelné, hogy mi lehet ennek az oka, annak ellenére, hogy korábban is 
megfogalmazták az intézkedési tervben, hogy csökkenjen az ilyen módon érintett kisgyerekek 
száma? Ehhez képest azt látja, hogy drasztikusan növekszik. Következő kérdése és 
észrevétele a rászoruló, nehéz anyagi helyzetben lévő gyerekek napi egyszeri meleg 
étkeztetésének biztosításáról szól. Lehet az anyag készítői nem tudták figyelembe venni azt, 
ami egy későbbi előterjesztés kapcsán megfogalmazódik, hogy egy törvény módosításnak 
köszönhetően 2016-tól már nem csak a nyári szünidőben jár a napi egyszeri meleg étkeztetés, 
illetve iskola időben, hanem a szünidőben is, függetlenül attól, hogy az nyári, vagy téli. Lát-e 
polgármester úr esélyt, hogy módosítsák ebben az anyagban és a célok is így legyenek 
megfogalmazva, tartalmilag is igazítsák hozzá az esélyegyenlőségi tervüket, az indikátorokat 
is módosítsák ennek megfelelően és összességében az aktuális helyzethez igazítsák az 
anyagot? 
  
Kováts Imre képviselő: Képviselőtársa már utalt a programban szereplő adatok 
helyességével kapcsolatos kérdésekre. Kérdése volt, kinek a feladata, hogy ebben a 
terjedelmes, a város társadalmi, szociális életét átfogó programban szereplő adatok helyesek 
legyenek? Kinek a feladata a hivatalon belül kontrolálni, hogy az esélyegyenlőségi programot  
felülvizsgáló személy valóban helyesen használja a közkézen forgó, statisztikában is szereplő 
adatokat? A program több közelmúltban megjelent, a város életét meghatározó 
dokumentumra hivatkozik, az Integrált Települési Programra, stb. Ugyanakkor a város  
honlapján a dokumentumok többsége meg is jelenik. A hivatkozott dokumentumok között 
azonban nem szerepel az Integrált Települési Program II. verziója, amelyhez kapcsolódóan 
közel 15 milliárd forint beruházás fog megvalósulni az uniós ciklusban. Kinek a feladata 
lenne az, hogy ez a program nyilvánosságot kapjon?  
  
Szita Károly polgármester: Maga is észrevette az ellentmondásokat az anyag kiküldését  
követően, ezért elnézést kért az anyag készítői nevében, maga nevében. Kinek lesz feladata 
rendbe rakni, az új jegyzőnek dr. Csillag Gábornak. Nem lesz könnyű helyzetben, meg fogja 
adni azokat a szempontokat, ami alapján nézze meg, nem minden esetben lehet a KSH adatait  
elfogadni, azért mert követő és becslésen alapuló módszer. Legjobb és legbiztosabb adat még 
mindig az, ami a helyi adórendszerükben megtalálható. Legjobb a saját adataik alapján 
gyűjtött születések száma, ami itt van a népesség-nyilvántartóban. Regisztrálják, hogy hányan 
jelentették be, anyakönyveztették a gyermekeiket, és ugyanakkor adják ki a halotti 
bizonyítványokat. Ezek a számok nem köszönnek vissza a nagy rendszerekből. Igazuk van az  
eltérő adatokkal kapcsolatban. Igen is, a népességcsökkenés számottevő, nem lehet azzal 
jelölni, hogy nem számottevő. Kérte, nézzenek utána a veszélyeztetett kiskorúak tekintetében 
feltett kérdésére, nem tud választ adni és van lehetőség módosítani az anyagot bármikor. 
Vegyék is figyelembe a tanácsnok úr közétkeztetésre konkrétan megjelölt módosító javaslatát 
és kérte, hogy a dokumentumoknál nézzék át ezeket az adatokat. A városról megjelenő  
dokumentumoknál legalább ugyanazokat a számokat használják, ugyanabból a bázisból 
vegyék számokat, csak így lehet végig kísérni azt, hogy valamiben javultak, vagy romlottak. 
Azokat használják, melyek a hivatalban vannak, az pontos, nem becslésen alapul, és lehet  
vannak hiányosságai, de valamihez tudnak viszonyítani akkor, ha azon mennek végig. 
Igaz gató asszony és az informatikusok az ITP II. verzióját rakják ki a város honlapjára és  
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tájékoztassák róla képviselő urat. Karácsonyig megjelennek a 15 milliárd forintról szóló 
pályázati kiírások jelentős része, január 15-től lehet benyújtani a pályázatokat. Rakják ki,  
hogy mit fogadtak el és mire tervezik elkölteni a 15 milliárd forintot. Köszönte a felvetéseket. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Az adatokat illetően a programban elszomorítja, hogy a 
foglalkoztatási mutatókat illetően szegregátumokban 2001-es adatokat használnak. Nem 
tudja, hogy vannak-e frissebb adatok. Jó lenne korrigálni és aktualizálni,  ha vannak frissebb 
rendelkezésre álló adatok. A napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítását jelenti nehéz anyagi 
helyzetben lévő gyerekek számára, köszönte, hogy egyetért vele polgármester úr és támogatja 
azt, hogy már ebben az anyagban módosítsák és aktualizálják ezt a kérdéskört. Fontosnak 
tartja, hogy ne csak a nyári szünidőre, illetve iskolai időre szorítkozzon az étkeztetés 
támogatása, hanem a téli szünidőre is. Meglepőnek tartja, hogy a 4.2 fejezet után a 4.5 fejezet 
következik. Ez formai hiba, lehetőség szerint ezt is kérte javítani. Nagyon nehéz egy 150 
oldalas anyagban a formai követelményeket tökéletesen megvalósítani, de ha elfogadnak 
Közgyűlésen egy ilyen dokumentumot, akkor jó lenne, ha ezeknek is megfelelnének ezek a 
dokumentumok. Továbbra is szeretne választ kapni arra kérdésére, hogy mi az oka annak, 
hogy néhány év alatt ilyen nagymértékben gyarapodott a veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma. Nem elhanyagolható a több mint 1100 fős emelkedés, kíváncsi a válaszra, akár a 
Közgyűlésen, akár a Közgyűlésen kívül. Határozottan emlékszik rá, amikor elfogadták az  
esélyegyenlőségi tervet akkor is célként fogalmazták meg, hogy csökkentsék, ehhez képest 
drasztikusan nőtt. Ami a népességi adatok nyilvántartását jelenti,  egy adatot biztosan nyomon 
tudnak követni az állandó népességi adat. A lakónépességi adatot tekintve az, hogy ki 
jelentkezik be Kaposvárra, kik jelentkeznek be ideiglenesre nem lehet nyomon követni.  
Nyilvánvaló, hogy a lakónépességi adat nem tud pontos lenni, de az állandó népességi adat  
viszonylag pontos tud lenni. Egyetért azzal, hogy inkább azt az adatot használják, ami az  
önkormányzati adatbázis. A migrációs egyenleget tekintve tartósan negatív, 100 fő fölött van 
évente. Nem véletlenül jelölték meg az Integrált Településfejlesztési Stratégiában azt a célt,  
hogy ne csökkenjen tovább a város népessége, sőt az a céljuk, hogy enyhén gyarapodjon. 
  
Kiss Tamás képviselő: Már 2004-ben felmerült az Országgyűlési Oktatási és Tudományos 
Bizottság részéről, hogy meghatározza, hogy mit is jelent a szegregáció. Akkor az Európa 
Tanács az Európai Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottságának az állásfoglalását követte, 
amely a következőt mondta ki. A szegregáció egy olyan fajta magatartás, amellyel valaki 
személyeket, objektív és ésszerű indok nélkül elkülönít egymástól faji, és etikai alapon. 
Nyilvánvaló ilyet a városvezetés sem korábban, sem most nem tett és ettől függetlenül ebben 
az esélyegyenlőségi programban szegregátumokról beszélnek folyamatosan, ami azért kényes 
dolog, mert a városnak van egy pere, amelyben teljesen helyesen azt mondja, hogy nem 
szegregál a város. Másik oldal azt mondja, ha nem szegregálunk akkor miért van benne egy 
esélyegyenlőségi programban az, hogy szegregátum. Ezt az ellentmondást nehéz feloldani, azt 
gondolja ennek a szónak a bent léte ebben a programban hibás, illetve nem megfelelő. 
  
Borhi Zsombor alpolgármester: Az esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos jó hírt  
osztotta meg a képviselő-testülettel. Talán többen értesültek róla, hogy Kaposvár városa az 
Európai Bizottság által alapított Acces City versenyben az akadálymentes városok közül 
külön díjat kapott. Ezt a díjat eddig a magyar városok közül Budapest tudta elnyerni és úgy 
gondolta, ez nagyon fontos elismerése annak a tevékenységnek és elkötelezettségnek, amivel 



28 

 

a város a városban élő fogyatékkal élők életének az akadálymentesítését próbálja segíteni. 
  
Kováts Imre képviselő: Jó terjedelmes anyag van előttük és úgy fogalmaz az anyag, hogy 
jelen helyzetelemzés a helyi esélyegyenlőségi program megalapozását szolgálja. Ez  
vonatkozik azokra a táblázatokra, azon folyamatok elemzésére, melyek benne vannak az  
anyagban. Nem akarja eltúlozni, de helyenként kapitális hibák lelhetők fel a táblázatokban, 
amelyek megalapozzák ezt a programot. Hivatkozik az anyag az ITP 2014. október 30-án 
elfogadott 1. verziójára, amikor már a 2. verziót is módosították. Lényeges dolog a 
foglalkoztatottság munkaerő-piaci integrációval kapcsolatos 3.2 fejezetben több téves adat  
szerepel. Közelmúltban volt itt miniszterelnök úr a Modern Városok programja aláírására, 
polgármester úr úgy fogalmazott, hogy az elmúlt három évben 1668-an dolgoznak többen, 
mint 3 évvel ezelőtt, ma 2600-an nem kaptak munkát, stb. a kettőt összeadva 4300 regisztrált 
álláskereső jön ki. Ebben az anyagban, amelyre hivatkozik közel 8000 fő regisztrált 
álláskereső van. Elég lett volna a felülvizsgálónak csak megnézni a munka.hu oldalon mennyi 
Kaposvár esetében a regisztrált álláskereső. Polgármester úr citálta helyesen ezt az adatot és 
nem a felülvizsgáló. Kérte 1 perc hozzászólási idő megadását.  
  
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3644   Száma: 15.12.10/7/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a hozzászólás megadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.32 
Nem 1 5.88 5.56 
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: 
 
 
Kováts Imre képviselő: A pénzbeli és természetbeli szociális ellátások aktív korúak ellátása 
fejezetben szerepelnek a kötelező és az önként vállalt feladatok. Úgy tűnik a felülvizsgáló 
nem vette figyelembe, hogy ebben az évben átalakult akár a központi, akár a helyi 
szociálpolitikai ellátások rendszere. A 2013-as anyagból szó szerint átvette az anyagot, sőt az 
újonnan önként vállalt feladat sem szerepel ebben az anyagban. Ami szomorú, hogy ezt az 
anyagot azok menedzselték, akiknek ez munkaköri kötelességük is. Nem volt olyan 
munkabizottsági tag, aki szóvá tette volna ezt a hibát.  
  
 
dr. Pintér Rómeó tanácsnok: Egy félreértésre hívta fel a figyelmet, ami a hozzászólások 
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körében felmerült. Kiss Tamás képviselő úr említette a szegregátum, illetve szegregációval 
kapcsolatosan aggályait. Arra hívta fel a figyelmet, hogy szociológiailag érdemes figyelmet  
fordítani arra is, hogy a szegregátumnak nemcsak olyan formája van, ami a társadalomnak 
egy tudatos rendezése során jön létre. Hanem létezik egy természetes szegregátum is, ami 
minden társadalomalakító tevékenység nélkül és tudatos megkülönböztetés nélkül, spontán 
alakul. Ebben az anyagban lényegében erről beszélnek. 
  
 
Szita Károly polgármester: Köszönte az észrevételeket. Külön hálás a kritika éllel 
megfogalmazott, főleg az adatokra vonatkozó észrevételekre. Ezeket leendő jegyző úrnak 
korrigálni kell. Köszönte, hogy áttanulmányozták és szóvá tették magának az anyagnak az  
adatokból következő tévedéseit, téves adatszolgáltatását és téves következtetéseit is. Ezeket 
mindenkép át kell vezetni és azzal a konkrét módosítással tette fel szavazásra, amelyet Pintér 
Attila tanácsnok úr javasolt, valamennyi szünetre 2016-tól a rászoruló gyermekek egyszeri 
meleg élelmét a télire, a tavaszira, a nyárira és őszi szünetre vonatkozóan kerül be. Kérte, 
ezzel a kiegészítéssel és módosítással együtt döntsenek. 
  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3645   Száma: 15.12.10/7/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 08:54  
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: 
 
 
205/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 

Program felülvizsgálatát azzal a módosítással fogadja el, hogy a nehéz anyagi 
körülmények között élő gyermekek egyszeri meleg étkeztetésének egész évben történő 
támogatása kerüljön be az anyagba. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  2015. december 10. 
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2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza dr. Kéki Zoltán Címzetes 

Főjegyzőt, hogy az elfogadott felülvizsgált Esélyegyenlőségi Programot küldje meg a 
Türr István Képző és Kutató Intézet számára. 

 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  2015. december 17. 

 
 
 

-----8. Előterjesztés a Közgyűlés 2016. évi munkatervéről----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3646   Száma: 15.12.10/8/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 08:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

206/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. évi munkatervét az előterjesztés 
mellékletének megfelelően elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor igazgató 
Határidő:   folyamatos 
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-----9. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról----- 

 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3647   Száma: 15.12.10/9/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 08:54  
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: 
 
207/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását az előterjesztéshez 
csatolt mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a társulási 
megállapodás módosításának aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2015. december 31.  
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-----10. Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2015. évi 
felülvizsgálatáról----- 

 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3648   Száma: 15.12.10/10/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 08:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
208/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2015. 
évi felülvizsgálatát a csatolt melléklet szerint elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  azonnal (közlés) 
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-----11. Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester: Javasolta, hogy a Szabályzat 2. számú melléklet 2. pontjának 2. 
mondatában „dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző megbízásából” szövegrész helyébe most már 
„dr. Csillag Gábor jegyző megbízásából” szövegrész kerüljön. Több szóbeli kiegészítése nem 
volt. 
 

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

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

 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3649   Száma: 15.12.10/11/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 08:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
209/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a polgármesteri hivatal szervezeti és 
működési szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy Kaposvár 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és  Működési Szabályzatának 
módosítását az előterjesztés melléklete szerint azzal a módosítással hagyja jóvá, hogy 2. 
számú melléklete 2. pontjának 2. mondatában „dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
megbízásából” szövegrész helyébe „dr. Csillag Gábor jegyző megbízásából” szövegrész 
kerüljön. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  2016. január 1. 
 
 

-----12. Előterjesztés a kaposfüredi, a kecelhegyi és a donneri víztoronyra telepíteni 
kívánt távközlési bázisállomások pályázati kiírásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3650   Száma: 15.12.10/12/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 08:56  
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: 
 
210/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 0553/22 hrsz-ú 
ingatlanon található kaposfüredi víztorony legfeljebb 15 m2 nagyságú területe távközlési 
állomás létesítése célú bérbeadására vonatkozó, az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírást 
jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert érvényes és eredményes pályázat 
esetén a bérleti szerződés aláírására. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
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Határidő:   2016. március 31. (szerződéskötés) 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 9726/102 hrsz-
ú ingatlanon található kecelhegyi víztorony 15 m2 nagyságú területe távközlési állomás  
létesítése célú bérbeadására vonatkozó, az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírást jóváhagyja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert érvényes és eredményes pályázat esetén a bérleti 
szerződés aláírására. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2016. március 31. (szerződéskötés) 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 7511 hrsz-ú 
ingatlanon található donneri víztorony 15 m2 nagyságú területe távközlési állomás létesítése 
célú bérbeadására vonatkozó, az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírást jóváhagyja. A 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert érvényes és eredményes pályázat esetén a bérleti 
szerződés aláírására. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2016. március 31. (szerződéskötés) 

-----13. Előterjesztés a Napkerék Egyesület kérelméről----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3651   Száma: 15.12.10/13/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 08:57  
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: 
 
211/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
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 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy biztosítja a Napkerék 

Egyesület részére a Kaposvár, Honvéd utca 13. szám alatti ingatlan 2015. december 01. 
napjától határozott 5 éves időtartamra térítésmentes használatát azzal, hogy a rezsiköltségek 
az Egyesületet terhelik. Az előterjesztés mellékletét képező megállapodást a Közgyűlés 
jóváhagyja. 

       Felelős:        Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:        Molnár György gazdasági igazgató 

Határidő:            2015. december 31. 
 
 

-----14. Előterjesztés a Kaposvári Farsangról és a VII. Kaposvári Nemzetközi 
Kamarazenei Fesztiválról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Elmondta, azért kell most dönteniük, mert amikor januárban a 
költségvetést tárgyalják, már a farsang elő lesz készítve, illetve le kell szerződnie a 
Nemzetközi Kamrazenei Fesztivál szervezőinek az augusztus 14. és 20. között tartandó 
fesztiváljukra. 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3652   Száma: 15.12.10/14/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 08:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
212/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
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1. Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése a 2016. évi „Kaposvári Farsang – 
Dorottya Napok” rendezvény szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális 
Központot. A rendezvények megtartásához a Közgyűlés 2 600 E Ft összegű támogatást 
biztosít. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. január 31. 
 

2. A Közgyűlés a VII. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválra vonatkozó 
támogatási szerződést jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. A Közgyűlés a rendezvény céljára térítés nélkül biztosítja a Szivárvány 
Rendezvényházat, valamint a belvárosi övezet közterület-használatát együttesen bruttó 
18 500 E Ft értékben. A Közgyűlés a fesztivál megszervezésére 45 000 E Ft támogatást 
biztosít. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. július 31. 

 
 
 

-----15. Előterjesztés a Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft.  
megszüntetéséről----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3653   Száma: 15.12.10/15/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 08:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

213/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár-TISZK Térségi Integrált  
Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. megszűntetéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozatokat hozta: 
 

1. A Közgyűlés a Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú 
Nonprofit Kft. alapító okirata XIV. fejezet A Társaság megszűnése 94. pontjának 
módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 
 
„94. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a 
tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki., az  
ezt meghaladóan megmaradó vagyont a társaság célja szerinti közhasznú 
tevékenységgel megegyező vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató nonprofit 
gazdasági társaság, illetve közhasznú alapítvány részére kell átadni.  
Az ezt meghaladóan megmaradó vagyon közcélra történő felhasználásra a 
végelszámolás kezdő időpontja szerinti tárgyieszköz-nyilvántartás alapján a 
hasznosítás helye szerint illetékes, tulajdonos önkormányzatok (Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, Dombóvár Város Önkormányzata és Szigetvár Város  
Önkormányzata) tulajdonába kerül. A társaság pénzeszközei az Önkormányzatokat 
üzletrészeik arányában illetik meg azzal, hogy a Kaposvári Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zrt.-re jutó összeg Kaposvár Város Önkormányzat részarányát növeli.  
Az Önkormányzatok a társaság megszűnésére tekintettel a vagyoni hozzájáruláson 
felül kapott vagyont a jogszabályok által meghatározott közcélok ellátására fordítják.” 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2015. december 31. 
 

2. A Közgyűlés egyetért a Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolással történő, jogutód nélküli megszüntetésével 
és felhatalmazza a Polgármestert a megszüntetéssel kapcsolatos jognyilatkozatok 
megtételére. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:  2015. december 31. 
 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy döntsön a Kaposvár-TISZK 
Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolójának személyéről. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2015. december 31. 
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4. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kifejezi szándékát arra vonatkozóan, 
hogy a Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása kapcsán vagyoni 
hozzájárulásán felül tulajdonába kerülő vagyont a jogszabályok által meghatározott 
közcélok ellátására fordítja oly módon, hogy azokat vagyonkezelési szerződéssel a 
végelszámolás kezdő időpontja szerinti tárgyieszköz-nyilvántartás alapján a 
hasznosítás helye szerinti oktatási intézmény használatába adja. 

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

5. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a 
2007. december 18. napján megkötött, 2010. június 28. napján és 2015. október 29. 
napján módosított irodahelyiség célját szolgáló ingatlan-használatot biztosító 
szerződést a Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolásának kezdő  
napjával felmondja azzal, hogy azon szükség esetén külön megállapodás alapján a 
végelszámolás lezárásáig a végelszámoló javára használati jogot biztosít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. június 30. 

 
 
 
 

-----16. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozásáról a 
Covenant of Mayors (Polgármesterek Szövetsége) szervezethez----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Megyei Jogú Városok 
Szövetségének legutóbbi zalaegerszegi ülésén szándékosan és tudatosan volt napirend ez az  
előterjesztés. Arra biztatta polgármester kollégáit, hogy a nagyvárosok lépjenek be, ezzel 
persze Magyarország nem fogja átvenni a hatalmat ebben a szövetségben, annál jóval többen 
vannak bent polgármesterek, de ez egyöntetű igent kapott a magyarországi nagyvárosok 
részéről is. Minden városnak önállóan kell döntenie, nem szövetségi belépésről van szó, ezért 
került ide ez az előterjesztés Önök elé, amely a klímavédelem melletti még erősebb 
elkötelezettséget erősíti meg. 
  

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3654   Száma: 15.12.10/16/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 09:00  
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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: 
 
214/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzatának csatlakozását a Polgármesterek Szövetségéhez (the Covenant of Mayors) 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási dokumentumok aláírására. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Csillag Gábor igazgató 
Határidő:    2016. december 31 

-----17. Előterjesztés a Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesülettel kötendő 
feladat-ellátási szerződésről----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3655   Száma: 15.12.10/17/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 09:00  
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 
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Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
215/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár és a Zselic 

vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülettel kötendő feladat-ellátási 
szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét  
képező szerződés aláírására. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor igazgató 
Határidő:   2015. december 31. 

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

vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülettel kötött, Kaposvár Kártyára 
vonatkozó megbízási szerződés módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert 
az előterjesztés mellékletét képező szerződés-módosítás aláírására. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor igazgató 
Határidő:   2015. december 31. 

 
-----18. Előterjesztés a kaposvári 4471 hrsz-ú, természetben a Radnóti utcában  

található ingatlan értékesítéséről----- 
 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3656   Száma: 15.12.10/18/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 09:00  
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 
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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: 
 
 
216/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata tulajdonát képező, kaposvári, belterületi, 4471 hrsz-ú, 150 m2 területű, az E-
ON vezetékjogával terhelt, „kivett közút” megnevezésű ingatlanát a törzsvagyonából kivonja, 
üzleti vagyonába helyezi és az alábbi feltételekkel pályázat útján értékesíti:  
 

- a vételár 450.000,- Ft, amit Áfa nem terhel; 
- a szükséges telekalakítási/telekösszevonási munkarészek, az adásvételi szerződés 

elkészíttetése, valamint az értékbecslés 13.000,- Ft összegű díja a vevő költsége és  
kötelezettsége. 

 

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

-----19. Előterjesztés a Nemzeti Művelődési Intézet helyiségigényéről----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3657   Száma: 15.12.10/19/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 09:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
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Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
217/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Nemzeti Művelődési 
Intézet részére 2016. január 01. napjától 2016. december 31. napjáig, de legfeljebb a 
közfeladat ellátásának időtartamára továbbra is térítésmentesen biztosítja a Kaposvár, Szántó 
u. 5. szám alatti ingatlanon lévő üzemviteli épület I. emeletén található 9 helyiségbő l és a 
helyiségekhez tartozó, kizárólagos használatú folyosóból álló, mindösszesen 189,75 m2 
területű helyiségcsoport használatát. Az Intézet havonta számla ellenében köteles megfizetni a 
hasznosítás miatt az Önkormányzatot terhelő általános forgalmi adót. Az Intézetet terhelik az 
üzemeltetéssel kapcsolatos költségek. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. december 31.  
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező a Nemzeti Művelődési Intézettel kötendő használati megállapodást jóváhagyja és  
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2015. december 31.  

-----20. Előterjesztés a telekalakítás és építési tilalom elrendelése a Kórház Déli 
telektömbjének területén című 22/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről----- 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Véleménye szerint bölcsen döntöttek akkor, amikor 
telekalakítási és építési tilalmat rendeltek el a nem tulajdonukban levő  Kórház Déli tömbjénél. 
A korábban már említett a Kormány és városuk közötti megállapodás is tartalmazza a Kórház  
Déli tömbjének az átalakítását nem is kevés pénzből. Ennek az első lépcsője az, hogy állami 
tulajdonból önkormányzati tulajdonba kerül. Megosztanák ezt a területrészt, a nővérszálló 
még nem kerülne a tulajdonukba azt egy önálló telekingatlanba raknák. Cél az, hogy azt is 
megkapják, mert a nővérszálló be fog menni a kórház másik tömbjébe, tervezik egy új 
nővérszálló építését. Ahhoz, hogy a tulajdonba adást meg tudják kérni, elsősorban 
vagyonkezelésbe kérjék, szükséges az építési és telekalakítási tilalom levétele. Erről szól az  
előterjesztés. 
  

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

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

#: 3658   Száma: 15.12.10/20/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 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 az 56/2015.(XII.14.) 
önkormányzati rendeletét a 22/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

-----21. Előterjesztés az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondokság 
alapító okiratának módosításáról----- 

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Hozzászólása nem az érdemi részt érinti, hanem az elnevezést, 
nyelvhelyességi szempontokat vetne fel. Nagyon örül, ha egy intézmény hosszú nevét 
egyszerűsítik, rövidítik. Az, hogy a gondnokságot Humánszolgáltatási Gondnokságnak 
nevezzék nem a legmagyarabb kifejezést találta ki az előterjesztő. Igazából Intézményi 
Gondnokságnak kellett volna nevezni. Nem új ötletet szeretne adni, csak utalna rá, hogy több 
olyan intézményük van, aminek a neve vagy divatot követve nem magyaros, vagy túlságosan 
hosszú. Próbáljanak a későbbiekben egyszerűbb, magyarabb kifejezéseket találni ilyen 
elnevezéseknél. 
  
Szita Károly polgármester: Osztja tanácsnok úr véleményét. Javasolta, hogy nézze át az 
intézményneveket és javaslataival keresse meg. Nem kell úgy nevezni, valakinek megtetszett 
az Európai Uniós csatlakozás lázában az, hogy ezeket az idegen kifejezéseket használják, és  
nem mond el semmit. Kérte, ez ne befolyásolja ennek az előterjesztésnek a döntésében. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3659   Száma: 15.12.10/21/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 09:05  
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: 
 
218/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Általános Iskolai, Óvodai 
és Egészségügyi Gondnokság alapító okiratát 2016. január 1-jétől az alábbiak szerint 
módosítja: 

a.) Az alapító okirat 1.1.1. – A költségvetési szerv megnevezése - pontja helyébe az  
alábbi megnevezés kerül: 

 
„1.1.1. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság” 
 

b.) Az alapító okirat 4.3.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 

„4.3.3. Közreműködik az állami intézményfenntartó központ és a szakképzési 
centrum által fenntartott köznevelési intézményekben történő étkeztetés 
biztosításában, ahol az étkeztetés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a feladata.” 

 
c.) Az alapító okirat 5.3. - A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése - 

pontja törlésre kerül. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
   Kacsar József gondnokságvezető 
Határidő:  2015. december 31. 
 
 
-----22. Előterjesztés a kormány migránsügyben kialakított álláspontjának és a kötelező 

beléptetési kvóta elleni aláírásgyűjtés támogatásáról----- 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester: Hozott egy előterjesztést, melyben tisztelettel arra kérte a 
képviselőket, hogy a város Közgyűlése határozattal támogassa a Kormány migráns ügyben 
eddig folytatott álláspontját, és támogassa azt, hogy Kaposvár képviselő-testülete, helyi 
politikai testülete is tiltakozik az Európai Unió betelepítési kvótái ellen. Az egy dolog, hogy 
aláírta az aláírás gyűjtő ívet, az a lényeg, azt látja, hogy egyre szélesebb körben kezdik látni 
azt, hogy az a követendő példa, amit Magyarország a kezdetek óta képviselt. Nagyon fontos 
szempont. Már a balliberális sajtó oldaláról is látja az átfordulást, a kezdeti határozott támadás 
nagyon sokat finomult az elmúlt években. Azért hozta be az előterjesztést, mert érzékelve azt, 
hogy csak két napig történt meg az, hogy Kaposváron keresztül 1-2 busz szállította a 
migránsokat az osztrák határra, milyen érzékenyen reagált rá a kaposvári közvélemény 
érzékeny része. A békés és nyugodt építkezésnek a lehetőségét rombolná szét abban az 
esetben, hogyha az Európai Unió Magyarországra, mint uniós tagországra kötelező jelleggel 
betelepülési kvótát szabna ki. Egy történelmi időszak előtt állnak ebben a városban, egyrészt a 
Magyar Kormánnyal kötött megállapodásuk, amely 122 milliárd forint. Annak reményében 
költenék el, hogy ne csökkenjen a város népessége, hanem bővüljön. Mindenki dolgozhasson 
ebben a városban, aki dolgozni akar, kapja meg ezt a lehetőséget. Ezen felül még itt van az 
Integrált Területi Program végrehajtása, amely újabb 15 milliárd forint elköltését jelenti,  
szintén ugyanerre a célra. Ipari parkok közművesítésére, közutak rendbetételére, megadva azt 
a lehetőséget, hogy az elkövetkezendő évszázadban, ebben a pár rövid évben 3-5 évben 
jelöljék ki és teremtsék meg a jobblétnek az alapjait. Egy olyan polgári jólétnek az alapjait  
Kaposváron, ami nem a felzárkózásról szól, hanem azt erősíti meg, hogy az élre akarnak 
kerülni. Követendő példaként kívánnak válni és nem irigykedve nézni más országokra, legyen 
munka is és megfelelő megélhetési lehetőség is. Ezt a nyugodt és kiegyensúlyozott építkezés 
sérülne abban az esetben, ha az Európai Unió diktátumként meghozná ezt a döntést. Álljanak 
a Kormány mellé, függetlenül attól, ki mennyire szereti. Álljanak ez irányú politikája mellé és  
támogassák, hogy ez a nyugodt, kiegyensúlyozott építkezés Kaposváron folytatódjon. Ezért 
kérte, és ezért hozta be ezt az előterjesztést. 
  

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Tudják a sajtóból, hogy a Kormány az Európai Bírósághoz fordult a 
kérdés megvétózását illetően. Nem tudják milyenek az esélyeik, találgatások vannak. Adott 
esetben, ha az Európai Bíróság nem fogadja el a Magyar Kormány beadványát, akkor 
körülbelül mekkora kvótával kellene számolni országosan és van-e esetleg arról információja, 
hogy ebből a kvótából Kaposvárnak mennyi bevándorlót kellene befogadnia, és akiket be 
kellene fogadniuk azok milyen ellenőrzési, regisztrációs eljáráson kellene, hogy átessenek? 
  
Szita Károly polgármester: Nincs róla tudomása, de nem is érdekli, ennyire határozott az 
álláspontja. Egyszerűen nem érdekli, nyugodtan akar élni a kaposváriak többségével ebben a 
városban. Ehhez a nyugodt élethez nem akarja magára hozni a veszélyt, akkor vége az  
Európai Uniónak. Nagyon nehezen tud elképzelni egy olyan Európai Uniós diktátumot, amely 
valamelyik önálló, szuverén nemzetállamnak azt mondaná, már pedig kötelező vagy altatni,  
etetni, lefektetni 2000 embert, 100 embert teljesen mindegy e tekintetben a létszám. Akkor 
miért vannak itt ebben a hazában, ez nem működik, nem lehet. Az angol miniszter is 
tiltakozik, kijelentette, hogy országa nem tud ennyi embert befogadni. Nehezen tudja 
elképzelni. Alapvetően az Európai Unió tagjaként, csatlakozásuk népszavazásként igennel 



47 

 

voksolva nem arra szavazott, hogy a nemzetállami szuverenitását feladja azzal, hogy az 
Európai Unió tagja. Az unió tagja, de igen is egy szuverén ország. Hozhat kötelezettségeket  
is, nem csupán előnyöket, de vannak olyan határok, amiket nem szabad feszegetni. Osztja 
azokat az álláspontokat, hogy az összeolvasztás, a nagy egységes, a nemzeti szuverenitást 
feladó és számára értelmezhetetlen politikát követő gondolatok és víziók mentén neveli fel az  
unokáját. Tiszteletben tartja azt a véleményt, akik az ellenkezőt képviselik, de ők meg tartsák 
tiszteletben, hogy küzd azért, hogy ne az a vélemény érvényesüljön.  
  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: Ha valóban az a szándéka, amit elmondott az előterjesztés kapcsán 
akkor nem érti, hogy ezt az előterjesztést miért nem tárgyalták korábban. Miért nem még a 
magyar beadvány előtt. Ha szolidárisak akarnak lenni a Magyar Kormány, a Parlament  
döntésével, akkor véleménye szerint érdemesebb lett volna előbb tárgyalniuk és így 
megerősíteni a Kormány szándékát. Úgy, hogy egyébként már beadták az Európai Bírósághoz  
ezt a beadványt a Parlament felhatalmazásával, várnak a döntésre, tudják, hogy egy nagyon 
széleskörű jogi aspektus. Azon kívül, amit polgármester úr említett és nem csak arról szól, 
hogy a Nemzetek Európája, vagy Föderális Európa, arról szól, hogy az Európai Unió 
bizonyos szerződései valóban útmutatóak tudnak lenni ebben a kérdésben, vagy esetleg 
hiányos szabályozásnak minősülnek és adott esetben van keresni valója a beadványnak a 
bíróságon. Nem ezen van a hangsúly a közvélemény előtt. A közvéleménynek 
természetszerűleg vannak jogos félelmei, mint mindannyiuknak, főleg a párizsi történéseket 
követően. Úgy véli, hogy minden döntéshozónak mérlegelnie kell, hogy ehhez a kérdéskörhöz 
hogyan áll annak tükrében, ami az elmúlt hónapokban történt. Nemcsak a migráns áradat  
ébreszt adott esetben Európa lakóiban kételyt, hanem az elmúlt hónap történései is. Ehhez az 
is hozzátartozik, hogy időnként vannak olyan döntéshozók, akik ezeket a történéseket 
szeretnék politikai célokra is felhasználni és ki is használják. Ezzel együtt is tisztában kell 
azzal lenni, hogy a magyar lakosság, a magyar választók többsége kb. 2/3-a elutasítja a 
kötelező kvótát. Azt is tudják – mértékadó sajtóorgánumokból –, hogy ez a kvóta maximum 
1-2 ezer fő lenne, ami Magyarországot érintené. Azt sem tudják, hogy Kaposvárra esik-e 
néhány fő, vagy nem kellene befogadnia. Ha végre kellene hajtani az Európai Unió döntését 
és néhány ezer fő. Hozzászólási időt kért. 
  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3660   Száma: 15.12.10/22/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 09:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a hozzászólás megadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.32 
Nem 1 5.88 5.56 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
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Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Pintér Attila tanácsnok: Ilyen keveset kellene kötelező kvótában befogadniuk, úgy gondolja, 
amiről polgármester úr beszélt nem forog kockán, az még nem veszélyforrás, az még 
elfogadható lenne. Azzal nem értene egyet, ha több százezer főt kellene befogadniuk, az más  
hatással lenne. A másik, amit gondol, nem érzi úgy, hogy ez önkormányzati kompetencia, 
egyrészt magánügy, hogy ki írja alá az aláírásgyűjtő íveket. Másrészt a Kormány és a 
Parlamentnek kell döntenie. A döntést meg is hozta egyébként a Parlament is és a Kormány is  
és mindenki maga dönti el, hogy aláírja-e az aláírásgyűjtő íveket. Ezért ebből a szavazásból, 
mivel úgy érzi nem önkormányzati kompetencia, szeretne kimaradni.  
 
Kiss Tamás képviselő: Bízik abban, hogyha bekövetkezne az, hogy Kaposvárnak be kellene 
fogadni itt bárkit is, akkor a Kapos Volánnak igénybe veszik a szolgáltatásait és ezeket a 
migránsokat ugyanúgy Németország fele visszaküldik. Az nem működik, hogy Ausztria és 
Németország azt mondja a migránsoknak, hogy gyertek-gyertek aztán a tehervállalásból 
Magyarország is kiveszi a részét azzal, hogy fogadjatok be. Ha Magyarország azt mondja, 
hogy nem kell, akkor menjen mindenki Németországba. Nem kell ide egy migráns sem, van 
Magyarországnak elegendő megoldandó problémája, majd ha ezeket a problémákat 
megoldották, nyilván utána lehet foglalkozni a migráns üggyel is.  
 
Mihalecz András tanácsnok: Készült hozzászólni az előterjesztéshez, de azt gondolta nem 
lesz szükséges, mert az előterjesztéshez mindenki egyértelműen csatlakozni fog. Nagyon 
komoly kérdésről van szó. Azt gondolja magánemberként, politikusként, képviselőként 
bárhol, bármilyen körülmények között el kell mondják véleményüket, és kifejezni 
véleményüket erről a kérdésről.  Ami miatt veszélyes és nagyon komoly kérdés, néhány 
magyar, politikai ámokfutó kijelentéséből idézne. „Magyarországnak teljesítenie kell Uniós  
kötelezettségét, be kell fogadnia a ráeső menekülteket.” ezt Gyurcsány Ferenc mondta DK 
színekben. „Akkor lennék boldog, ha sokkal több migránst be akarnánk fogadni.” Ezt Molnár 
Csaba ámokfutó mondta DK színekben. Vona Gábor is mondott egy gondolatot „Az Iszlám az 
emberiség utolsó reménye.” Advent idején, amikor a második gyertyát meggyújtották – ami 
jól tudják a remény szimbóluma – feltenné a költői kérdést, hogy abban a keresztény körben, 
amiben élnek, valóban a reménység ugyanazt jelenti-e, amire Vona Gábor gondolt? Tóbiás 
József az MSZP kiváló elnöke álproblémának tekinti az egész menekült ügyet. Kunhalmi 
Ágnes ezt pikánsabbá tette, „A bevándorlás álprobléma, amit a FIDESZ kreált”. Szigetvári 
Viktor az Együtt színeiben is mondott okosságokat „Magyarország büszke otthona lehetne a 
migránsoknak”. Lehetne ezeket a dolgokat idézni, nem tudja, hogy az LMP mondott-e 
hasonlót, de egy egészen biztos, ezek a gondolatok veszélyesek. Ezekhez a gondolatokhoz 
igazodni, és félni attól, hogy kifejezzék a saját emberi érzéseiket az nagyon veszélyes. Azok 
ne menjenek politikusnak, akik behódolnak ezeknek az ostoba, méltatlan gondolatoknak, akik 
csak veszélyt és kárt okoznak. Ezek az ellenzéki pártok vezetői, pusztán csak önös érdekeik 
miatt csatlakoztak ahhoz a sajnálatos magyarországi baloldali hagyományokhoz, mind a 
három pártról beszél. Kért 1 perc hozzászólási időt. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3661   Száma: 15.12.10/22/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 09:22  
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Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a hozzászólás megadásáról 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: 
 
Mihalecz András tanácsnok: Az a véleménye, hogy az ellenzéki pártok vezetői pusztán csak 
önös érdekeik miatt csatlakoztak ahhoz a sajnálatos baloldali hagyományhoz, hogy akár 
békeidőben, akár veszélyes időszakban is lerohanják az országot. Képesek ők bármikor 
behívni és elárasztani Magyarországot akár egyenruhás csapatokkal, akár menekültnek 
öltözött csapatokkal. Nem mérlegelve annak végzetes kockázatát és következményeit. Nem 
féltik az ország biztonságát, azt teljes mértékben figyelmen kívül hagyják. Kedves képviselő  
társai, akik ódzkodnak csatlakozni ehhez a felhíváshoz, most itt van Önök előtt egy nagyszerű 
lehetőség. Mondjanak nemet a pártvezetőiknek, és használják ki annak lehetőségét, hogy 
emelt fővel eltávolodjanak azoktól a politikai csoportosulásoktól, amelyek csak ártani tudnak 
Magyarországon. Azoktól a csoportosulásoktól, ami feltehetőleg önön hibájukon kívül, 
valahogy az élet mégis csak idesodorta őket. Ehhez kívánt bátorságot, és természetesen 
Boldog Karácsonyt.  
  
Miháldinecz Gábor képviselő: Vona Gábor az Iszlám vallás tiszteletére gondolt, nem pedig 
egy terrorista csoportra, vagy éppen egy iszlám eredetű terror szervezetnek a követésére. Ne 
keverjük össze a vallást azzal, amit éppen ezek a személyek most művelnek Európában, vagy 
akár Párizsban is. 
  
Szita Károly polgármester: Zárógondolatként elmondta sokkal egyszerűbb és sokkal 
kifizetődőbb, hogyha az embernek a saját gondolatait nem kell megmagyarázni. A nem 
szavazatát nem kell megmagyarázni, hanem megpróbálni, hogy a nem mégis igen. Elmondta a 
szempontjait, mint előterjesztő, aztán a szuverén joguk, hogy szavazással, hogy viszonyulnak 
erre, csak ne próbálják megmagyarázni a nemet igennek, az igent pedig ne próbálják 
megmagyarázni még erősebb igennek. Köszönte mindenkinek az őszinte véleményét e 
tekintetben, aki hozzászólt ehhez a kérdéshez. Azt gondolja, igen is vannak olyan szituációk, 
amikor egy helyi politikai döntést hozó testület nem mehet el olyan döntések meghozatala elő l 
sem, ami nem önmagában kompetenciája, de igen is kompetenciája a tekintetben, hogy városi 
ügyről van szó. A városáról van szó, egy negatív döntés, amit a fejük felett hoznak meg 
érintheti a városát is és elég alapot ad arra, hogy felemelje a szavát és időben szóljon, hogy 
ebből nem kér. Ez az előterjesztés most arról szól, hogy ebből nem kérnek. Kérte, aki 
támogatja, igennel szavazzon. 
 

Szavazás eredménye 
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#: 3662   Száma: 15.12.10/22/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 09:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
219/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a bevándorlás kezelésének 
kérdésében kiáll a kormány álláspontja mellett, és támogatja a kötelező betelepítési kvóta 
elleni aláírásgyűjtési kezdeményezést is. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Jenei Zoltánné irodavezető 
Határidő:  azonnal 
 

-----23. Előterjesztés a Kaposvár, Bajcsy-Zs. E. u. 29. fsz. 2. alatti lakás bérlakás 
állományból történő kivonásáról és értékesítéséről----- 

 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3663   Száma: 15.12.10/23/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 09:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
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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: 
 
220/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a  Kaposvár, Bajcsy-Zs. E u. 
29. fsz. 2. sz. alatti (hrsz.: 785/A/2)  üres lakást  a bérlakás állományból kivonja. 
A bérlakás állományból előzőleg  már kivont, és az 59/2010. (XII.02.) Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság határozattal hasznosításra kijelölt,  Kaposvár, Bajcsy Zs. E. 
u. 29. tetőtér 5. sz. (hrsz.: 785/A/5) alatti másik üres lakással együtt, egyidőben - a jelenleg 
fennálló  vegyes tulajdon megszüntetése érdekében – a lakások megállapított forgalmi 
értékén, mint induló  minimum vételáron nyilvános pályázat útján értékesíti. 
 
 
Felelős:                   Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:       Molnár György   igazgató 
Határidő:                 2015.  december  31.  (a pályázat kiírására) 

 
 

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

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3664   Száma: 15.12.10/24/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 09:44  
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 
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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: 
 
221/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a polgármester 2015. évi 

szabadságának ütemezésére adott tájékoztatatást. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Határidő:  folyamatos 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 40/2015. (III. 26.) 

önkormányzati határozat 7.) pontjának határidejét 2015. december 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. december 30. 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 135/2015. (IX. 10.) 

önkormányzati határozat 12.) pontjának határidejét 2015. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
 Határidő:  2015. december 31. 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 181/2015. (XI. 5.) 

önkormányzati határozat 1.) pontjának határidejét 2016. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. március 31. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 181/2015. (XI. 5.) 

önkormányzati határozat 2.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„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 11. ponttal egészíti ki: 
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 „11. 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.” 
 

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

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 

Határidő: azonnal 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 194/2015. (XI. 5.) 

önkormányzati határozat határidejét 2015. december 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2015. december 30. 
 
7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 281/2014. (XII. 10.) 

önkormányzati határozat 9.) pontjának határidejét 2016. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 
 Határidő:  2016. június 30. 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jelen előterjesztés 

mellékletét képező, a Kaposvár, Fő utca 6. szám alatti 187 m2 alapterületű 
helyiségcsoport bérleti jogának a NewCinnabonCo Hungary Kft.-ről a Roland-
Divatház Zrt. részére történő átruházására vonatkozó megállapodást jóváhagyja, és  
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

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

-----25. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

 
 

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

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

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

 
#: 3665   Száma: 15.12.10/25/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 09:45  
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: 
 

 
222/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2015. évi 
költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 

 

-----26. Tájékoztató a Modern városok program keretében a Kormány és Kaposvár 
Önkormányzata közt létrejött megállapodásról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondta, azért várt az előterjesztéssel, 
mert megvárta, hogy a Magyar Kormány is elfogadja ezt a megállapodást. Megjelent a 
Magyar Közlönyben, azt követően terjesztette a testület elé. Azért tartotta fontosnak tárgyalni,  
mert ez bővebb, mint ami a sajtóban megjelent, vannak benne olyan pontok, amelyek esetleg 
ismeretlenek voltak a képviselők előtt. Történelmi jelentőségű  megállapodásnak tekinti ezt az 
anyagot azzal, hogy kiemeli azt a statusco-t, leginkább a megyei jogú városok tekintetében, 
amely egy-egy ilyen döntés a felelősségüket is meghatározza a tekintetben, hogy szélesebb 
városkörnyéknek is nyújtaniuk kell az itt megjelölt beruházásoknál azt a jobb létet, amit 
mindenki remél. Így is van, ha belegondolnak a tömegközlekedésbe napi 35.000 utas csak egy 
része kaposvári, aki használja a tömegközlekedést. Ha belegondolnak a középiskoláikba, az  
óvodáikba, ahol nemcsak a kaposvári fiatalok, gyermekek tanulnak, hanem a környező 
településekről is bejárnak ide. A munkahelyek jelentős részét nem kaposváriak töltik be, 
hanem Kaposvár környékiek, akik ide jönnek dolgozni. Mindaz, ami ebben a 
megállapodásban szerepel, ezt a lehetőséget hordozza magában egy tágabb környék esetében. 
Az anyagok előkészítése most folyik, megosztva lesz megtalálható majd a nemzeti 
költségvetésekbe ezek végrehajtása. Reméli, elég hatékonyak tudnak lenni a tekintetben, hogy 
a lehető legkorábban el tudjanak indulni ezek a beruházások és fejlesztések.  
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-----Kérdések----- 

 
 
Kováts Imre képviselő: Az előterjesztésben szerepel, hogy a Magyar Közlöny másolata a 
mellékletét képezi ennek az előterjesztésnek. Nem került bele, miért nem? Végig olvasta a 
megállapodás aláírásáról megjelent sajtóközleményeket és meghallgatta az erről készült 
hangfelvételeket is, de akár hogy adta össze a létesítményekhez kapcsolt összegeket a 120 
milliárd sehogy sem jött ki csak 112 milliárd jött ki. Kérdése volt, hol van az a 8 milliárd 
forint, mihez kapcsolódik ez az összeg? Éveken keresztül nyilatkozott a közösségi 
közlekedési központról mennyibe kerül, a legutóbbi nyilatkozata szerint is polgármester úr a 
közlekedési központ bekerülési költsége 35 milliárd forint. Ugyanakkor a miniszterelnök úr 
12 milliárdot irányzott elő erre a beruházásra. Megnézte a közlönyt is, mely összegére 
vonatkozóan utalás sincs, csupán feladatokat határoz meg, hogy milyen forrásból kellene 
előteremteni azt a véleménye szerint több mint 120 milliárd forintot, amit a közlöny 
szövegében a kormányhatározatban szerepel. Kérdése, hogy is néz ki ez a közösségi 
közlekedési központ? Polgármester úr nyilatkozatát meghallgatva megpróbált utána nézni a 
MÁV ezzel kapcsolatos kötelezettség vállalására, nem találkozott azzal a verzióval, hogy 
másik huszonmilliárdot a MÁV fogja megvalósítani. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Hasonló kérdéseket tenne fel, mert egyrészt a megállapodás 
apropóját szolgáltatja, másrészt pedig van néhány mértékadó dokumentumuk, amit korábban 
elfogadtak. Azok tartalmazzák a fejlesztéseket, sőt összegszerűségében is meghatározza 
ezeknek a fejlesztéseknek a bekerülési költségét. Az előbb említett, megállapodásban szereplő 
intermodális központ kapcsán 33 milliárd forintot említ az Integrált Településfejlesztési 
Koncepció és olyan költségmegosztásban, hogy 20 milliárd a vasúti fejlesztési, és 13 milliárd 
forint a közúti fejlesztési része. Ezek szerint nem tudják megvalósítani az eredeti 
elképzelésüket a megállapodás értelmében, vagy valami más helyzet alakult ki és valamilyen 
más módon tényleg lesz rá forrás? Ebből a megállapodásban és a szóban elhangzott 
tájékoztatásból, amit miniszterelnök úr elmondott ezt nem tudták értelmezni. Az eredeti 
megoldás fog megvalósulni, az eredeti fejlesztés, vagy pedig ez módosul és alacsonyabb 
összeggel egy egészen más tartalmú, gyengébb tartalmú közlekedési központ jön létre 
Kaposváron? Miért nem lehetett a Közgyűlésnek még azt megelőzően tárgyalni ennek a 
megállapodásnak a tartalmát, a lényegi elemeit mielőtt az aláírásra került volna? Akár egy 
konzultatív jelleggel, véleménye szerint hasznos és jó lett volna, ha képviselők is részt 
vehettek volna ennek az előkészítésében és nem utólag tárgyalnak róla. Természetesen 
támogatja az előterjesztést, de fogadják el a képviselő társak, hogy azért jó néhány kérdést 
felvet. További fejlesztések, merthogy benne van az ITS-ben, az ITK-ban ez az M9-es út, 
amely szintén érinti azt az időszakot, amit a kormány megállapodás is. 2020-ra teszik az M9-
es út egyik ütemét, amely összekötné egyrészt az M7-es autópályával Kaposvárt, másrészt 
pedig az M6-os autóúttal. Ezekkel a fejlesztéssekkel, amelyeket korábban megfogalmaztak 
már a dokumentumaikban, azokkal most mi lesz? Megállapodás mellett lát-e arra esélyt, hogy 
ezeket a fejlesztéseket időben el tudják kezdeni, vagy úgy látja, hogy van egy ilyen 
megállapodás, az eredetileg elgondolt fejlesztéseiket abban az időszakban, amelyre ütemezték 
nem tudják megvalósítani? M9-es, 67-es Kaposvár és Szigetvár közti szakaszának felújítása 
és a vasútfejlesztés. 
  
Kováts Imre képviselő: A Modern Városok keretében vázolt 120 milliárd és az ITP-hoz 
kapcsolódó 14,75 milliárd forint között létesítményben és pénzében milyen átfedések vannak. 
Milyen egymásra épülés van, össze lehet-e adni, vagy vannak átfedések? 
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Szita Károly polgármester: Örülni mindig jobb, mint savanyúnak érezni a szőlőt, erre 
próbálná meggyőzni a képviselőket. Miért nem lehet felhőtlenül örülni annak, ami nem 
fordult még elő a város történetében? Felhőtlen öröm, ami megadja a lehetőséget annak, hogy 
építkezhetnek. A Magyar Közlönyt, ha beleírták az anyagba, akkor tegyék ki. Az M67-es út 
egyébként az, amely árát tekintve jelentős bizonytalanságokat tartalmaz, van 77 milliárd 
forintos összeg is, van 91 milliárd forintos összeg is. Az hordozza magában a 
bizonytalanságot, mert véglegesen megállapodtak a külön szintű és a szintbeli 
csomópontokban is, amelyek Látránytól leközlekedést tartalmaz és nem mindegy, hogy ez mit 
fog tartalmazni. Közlekedési központnál nettó 12 milliárd forintos a beruházás, mely 12 
elembő l áll. Tartalmaz új felüljárókat, aluljárókat, Béla Király úton a közúti felüljárót, 
tartalmazza az utat a Csík Ferenc sétánnyal összekötve. Nem tartalmazza viszont azokat a 
jelentős vasúti beruházásokat és fejlesztéseket, amelyet a 35 milliárd forintos programjuk 
tartalmaz, valamikor majd az is elkészül. 41 milliárd forint van a költségvetésben, e 
tekintetben, és nagyon sok város jelentkezett az intermodális csomópontba. Ebben a hónapban 
dönteni fog a Kormány, hogy melyik lesz az a négy város, amely most megkapja ezt a 
lehetőséget. Van átjárás Kováts képviselő úr kérdésére válaszolva. Az Európai Unió ebből a 
pénzből nem enged szálláshelyeket finanszírozni. A Desedai Kempingnél nemzeti forrásból 
csinálnák meg magát a szállásférőhelyet és minden egyéb, ami nem a szállásférőhelyhez 
tartozik a Területi Operatív Programból. Kórház Déli tömb, GINOP-ból lehetne finanszírozni 
a kórház eredeti műemléképületének az inkubátorháznál történő átalakítását. Ez most nemzeti 
erőforrásból valósul meg, minden egyéb a TOP-ból. Vannak átfedések, de ezt a kettőt 
említené, valamelyik nemzeti forrásból és TOP-ból is lesz közösen finanszírozva. Nagyon 
kemény tárgyalás előzte meg a sajtó bejelentést. Alpolgármester asszony, alpolgármester urak 
ott voltak ezen a tárgyaláson, így fültanúi lehettek az Orbán Viktor miniszterelnök úrral és 
Lázár miniszter úrral folytatott tárgyalásnak. Sikerült azt az érdeket érvényesíteni, amit 
szándékoztak. Nem kell elfogadniuk ezt a tájékoztatót, attól még megvalósul és ez a 
legnagyobb öröm. Úgy érezte kötelessége tájékoztatni a képviselőket.  

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Szép Tamás tanácsnok: Úgy gondolja, hogy nem lehet eléggé örülni ennek a 
megállapodásnak. Véleménye, hogy ilyen összegű kormány támogatás és kormány ígéret még 
nem volt a város történetében. Hamar ki fog derülni, hogy 2018-2019-ben mennyi valósult 
meg ebből az ígéretből. Két dologra hívná fel a figyelmet az együttműködési megállapodásnál 
az egyik az inkubátorház esete. Már régebben is javasolta és kérte, hogy a városnak 
gazdaságfejlesztés érdekében nagyon fontos lenne inkubátorházat építeni. Véleménye szerint 
az inkubátorházban nem az irodai támogatással kellene támogatnia a kezdő vállalkozókat, 
elég sok üres helyiség van, ami erre alkalmas és kiadható a városban. Olyan kisebb 
műhelyekkel, vagy csarnokokkal, ahol a kezdő vállalkozások fel tudnak erősödni és nőni. 
Véleménye szerint a kórház műemléki épülete erre nem alkalmas. A gazdasági 
versenyképesség növelése céljából elősegíti a kaposvári lakókörnyezet fejlesztését, 
szakemberek részére bérlakások kialakítását Kaposváron. Mint donneri képviselő arra hívta 
fel a figyelmet, hogy jó lenne ezt a szakember bérlakások építését összekötni a donneri város-
rehabilitációval.  
  
Pintér Attila tanácsnok: Lehet elfogultsággal vádolni, mert egy megyei jogú város  
képviselője, de véleménye szerint a jelenlegi Magyar Kormány fejlesztéspolitikáját a megyei 
jogú városokra alapozza, mint növekedési pólusokra az jó. Ez nagyon tetszik számára. Ez 
nem jelenti azt, hogy ne tehetne fel olyan kérdést, amelyről már korábban döntöttek és 
dokumentumokat fogadtak el a Közgyűlésen. Az, hogy az M9-es útra rákérdezett 
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helyénvalónak tartja, nem azt kérdezte miért nem került bele ebbe a megállapodásba, akár 
bele is kerülhetett volna. Kérdése arra vonatkozott, hogy az M9-essel kapcsolatban azok a 
célok, amiket megfogalmaztak korábban azokat tudják-e tartani, van-e szándékuk, esélyük 
arra, hogy abban az ütemezési időszakban 2017 és 2020 között el tudják-e kezdeni ezeket a 
beruházásokat? Akár úgy is, hogy az nem a kaposvári megállapodást érinti, ágazati 
programból, európai uniós programból, úgy hogy az nem része a kaposvári megállapodásnak. 
Nem a telhetetlenség hangja szól belőle,  hanem a megoldás  keresésé. A 67-es Kaposvár és  
Szigetvár közötti útszakasz egy hosszabb fejlesztés, de érdekelné mi az álláspontja e 
tekintetben polgármester úrnak. Mint ahogy az is, hogy a Kaposvár és az M6-os közötti 
szakaszt akarja preferálni,  vagy Kaposvár és az M7-es közötti szakaszát az M9-esnek. Nem 
része a megállapodásnak, de szorosan kapcsolódik ezekhez a fejlesztésekhez. Egyébként 
hosszú távú fejlesztési célként megjelölték dokumentumukban Taszár fejlesztését is. Tudja, 
ilyen rövid idő alatt nem tud megvalósulni, de nem ártana beszélni róla, hogy van-e esetleg 
hosszabb távon szándéka a kormányzatnak támogatni az ilyen irányú fejlesztési 
elképzeléseiket. Akkor az intermodális csomópont nem azzal a tartalommal valósul meg, amit  
elfogadtak, hanem kevesebb pénzből csökkentett tartalommal. 
  
Kováts Imre képviselő: Kérdésként is feltehette volna, a Kormány és a város közötti 
megállapodás 8 pontjából 6-ban támogatja szó szerepel, 1-ben az elősegíti, 1-ben a 
megvizsgálják. A támogatás számára nem mindig jelenti azt, amit esetleg másnak, hogy egyes 
uniós pályázatok kapcsán a támogatás intenzitás 100 %. A közlöny vonatkozó határozatából 
továbbra sem derült ki számára, hogy a jövőre vonatkozóan van-e követelmény a várossal 
szemben bizonyos önrészeknek a megfizetésére. Nyilvánvaló csak hitelből valósítható meg, 
vagy hitelt helyettesítő központi támogatásból, mert a működési költségvetés jelentős 
beruházásokat finanszíroz. Nagyon sok olyan téma szerepel a közlönyben, amelyről nem esett 
szó a miniszterelnök úrral történt sajtótájékoztatón. Az a véleménye, hogy az ezzel 
kapcsolatos tájékoztatás intenzitását célszerű lenne növelni, hogy minél szélesebb körben 
megismerkedjenek a kaposváriak azzal, hogy mi van még a kormányhatározatban, milyen 
ütemezések várhatók és jelenthet-e terhet pénzügyi vonatkozásban a város számára.  
Borhi Zsombor alpolgármester: Szép Tamás tanácsnok úr inkubátorházzal kapcsolatos 
hozzászólására reagált. Nem arról lenne szó, hogy kialakítanak egy inkubátorházat és ott 
irodákat bérelnek cégek. Van mögötte egy koncepció az, hogy egy iparágat szeretnének 
felfejleszteni Kaposváron, informatikai programozó, szoftverfejlesztő iparágat. Van 
Kaposváron 5-6 olyan cég, amelyik ebben dolgozik, és évről-évre elég komoly fejlődést 
tudnak produkálni. Ők keresték meg azzal az elképzelésükkel, hogy jó lenne, ha ezt együtt 
tudnák csinálni. Nem konkurenciái egymásnak, hanem bizonyos szinergiákat kihasználva 
komolyan tudnák erősíteni egymást. A kórház déli tömbnél egy modern zöld parkot 
szeretnének létrehozni, amely koncepcióhoz illene, ha ezt a régi műemlék jellegű épületet egy 
a külsejét megőrizve, de a belsejét tekintve, energetikailag egy nagyon modern, ehhez a 
technológiához illő inkubátorházzá alakítsák. Egy szilícium völgy jellegű  helyet hozzanak 
létre, erre adott támogatást miniszterelnök úr. 
  
Pintér Attila tanácsnok: A megállapodás 3. pontjával kapcsolatban elmondta, érti miért 
fogalmazódott bele ebbe a pontba Svajda György igazgató úrnak és örökségének a neve, de 
úgy véli sokkal elegánsabb és méltóbb lett volna, ha ebbe a pontba, ami Csiky Gergely 
Színház fejlesztéséről szól, bele kerülhettek volna az elődök. Sokkal elegánsabb, sokkal 
méltóságteljesebb lett volna, ha az elődöket legalább egy szó erejéig megemlítik. 
  
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Az Advent nem csak a remény, a várakozás, hanem az  
örömnek is az időszaka. Úgy gondolja Kaposvár 100 év óta nem kapott akkora ajándékot, 
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mint ami ebben a tájékoztatóban meg van írva. Az előtte szóló képviselő konkrét határidőket 
és a bel tartalom mikéntjét firtatva kérdéseket és véleményt nyilvánított a Közgyűlés előtt. 
Eszébe juttatott egy 2006-os szórólapot, a képviselő úr akkori párttársa Kolber István 2008-ra 
összekötő utat ígért Kaposvár és az M7-es közt. Tett-e fel neki kérdést, hogy miért nem 
valósult meg? 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3666   Száma: 15.12.10/26/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 10:15  
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: 
 
 
 
 
223/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Dr. Orbán Viktor 
miniszterelnök és Szita Károly polgármester által aláírt Modern városok program keretében 
létrejött, a tájékoztató 1. számú mellékletét képező együttműködési megállapodást tudomásul 
veszi. 
 
A Testület köszönetet mond Magyarország Kormányának a Modern városok programja 
keretében Kaposvár Megyei Jogú Városnak nyújtott támogatásáért. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----27. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 
65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3667   Száma: 15.12.10/27/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 10:15  
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 57/2015.(XII.15.) 
önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 
65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 

-----28. Előterjesztés a rászoruló gyermekek számára a téli szünetben történő 
napi egyszeri meleg étkeztetés biztosításáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Két, témáját tekintve ugyanaz, tartalmát tekintve eltérő  
előterjesztés. Megadta mindkét előterjesztőnek a szót egy rövid szóbeli kiegészítésre. 
 
Kováts Imre képviselő: E Közgyűlésen is többször elhangzott, hogy Karácsony közeledik a 
szeretet, a méltányosság, a segítőkészség ünnepe. Tapasztalhatják, hogy az országban, 
helyben is és országosan is gyűjtenek ajándékokat azok számára, akik rászorulók, nincs annyi 
pénzük, hogy ajándékot vegyenek a gyerekeiknek. Azt gondolta, amikor a javaslatot tette, 
hogy van egy polgármesterük, aki azt a felhatalmazást kapta a Közgyűléstől, hogy 100 millió 
forintig dönthet a Közgyűlésnek utólagos beszámolási kötelezettsége mellett. Úgy gondolta, 
hogy az a közel egy hónap elegendő lesz arra, hogy a múltbeli tapasztalatok alapján 
megszervezzék a rászoruló gyerekeknek az étkeztetését, ami nem kerülhet többe 2,5-3 millió 
forintnál. Ezzel szemben azt tapasztalta, hogy minden érintett azt próbálta győzködni, 
magyarázni, hogy miért nem lehet megszervezni. Kétségtelen december 10-én felvetődik 
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jogosan, hogy meg lehet-e szervezni 21-ig ezt az étkeztetést, csak nem erre gondolt. Tudja, 
hogy a nyári étkeztetéssel kapcsolatos döntés előkészítések, egyeztetések, a pályázati anyag 
kidolgozása, az információk összegyűjtése és továbbítása két nap alatt megtörtént. Ez a 
kezdeményezés arra is jó volt, hogy belássa javaslat nélkül is a rászorult gyerekek étkeztetése 
megoldható ebben az időszakban. Hisz ezt írta a csatlakozó előterjesztés, bár kétségtelen 
bizottsági ülésen elhangzott, hogy a tájékoztatással óvatosan kell bánni nehogy teljesíthetetlen 
igényeket generáljon az önkormányzat számára. El kell, hogy mondja véletlenül találkozott 
egy négy gyermekes anyukával és ő kérdezte, képviselő úr miért nem lehet ezt megszervezni. 
Mielőtt beadta az előterjesztését beszélt a szociális iroda vezetőjével, érdeklődött, de 
elmondta, hogy be fog adni egy ilyen előterjesztést. Nem próbálta lebeszélni róla. Aztán a 
polgármester úr keddi nyilatkozatát hallgatva megtudta, hogy a Zalaegerszegen az államtitkár 
úr arra kérte a polgármestereket, hogy álljanak a Kormány kezdeményezése élére és 
szervezzék meg a szünidei étkeztetést. Ekkor már tudta, hogy ez nem fog megvalósulni most 
ebben az időszakban. Kissé csalódott volt, mert a karácsonyi ünnepekre ez a kis ajándék a 
fenyőfa mellé talán belefért volna a város büdzséjébe, 2,5-3 millió forint. Ezzel együtt 
meggyőződése, akik szervezték volna talán meg tudták volna győzni polgármester urat, talán 
megszervezhető. Meggyőződése szerint nem az idő volt kevés, hanem a szándék. 
  
Oláh Lajosné alpolgármester: A Népjóléti Bizottság ülésén részt vett képviselő úr, ahol úgy 
gondolja kérdéseire szakmai válaszokat és szakmai indoklást kapott. Örül annak, hogy a 
Kormány és a képviselő úr szándékai már azonosak. A Kormány szándéka szerint 2016. 
január 1-től a szünidei gyermekétkeztetés kötelező feladat lesz. Az előterjesztésben foglaltak 
szerint a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a települési támogatás keretében mindenkinek 
lehetősége van a gyermekétkeztetést a szünidőre is igénybe venni.  
  
Szita Károly polgármester: Egy információt osztott meg a Közgyűléssel, december 15-én 
fog szavazni róla a parlament. Ebben az évben már törvény lesz.  
  
 
 
 

-----Kérdések----- 
 
 
Szita Károly polgármester: Kérdése volt a szociális irodavezetőhöz, hogy a szociális  
költségvetésük elegendő fedezetet nyújt-e arra, hogy mindenki, aki támogatást kér, és valóban 
rászorul, az kaphat is?  
 
Budai Józsefné irodavezető: Elegendő rá. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Az előterjesztésében megjelölt egy forrást is egyébként, ami egy 
kötelezettségvállalás 9 millió forintra. Közel 2400 igényjogosult volt a városban, annak a 30 
%-át finanszírozta le minden garancia mellett a pályázat, a különbséget az önkormányzatnak 
kellett volna adni, amire a polgármester és a Közgyűlés kötelezettséget vállalt. Szerencsére 
nem a városnak kellett kifizetni, így ez az összeg megmaradt. A költségvetési rendelet  
módosításában van egy mondott a gyermekétkeztetéssel és a szociálpolitikával kapcsolatosan, 
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hogy a Közgyűlés hatáskörébe rendelt ilyen jellegű kiadásoknak a teljesítése az 29, 9 %, azért, 
mert nem tudnak róla a rászorultak. Úgy fogalmaz az előterjesztés, ha majd megtudják, 
megismerik a lehetőséget bizonyára ez a ráfordítás is nőni fog. Problémája az, amit az  
alpolgármester asszony írt a csatalakozó előterjesztésben, honnan tudják a rászorultak, hogy 
van ilyen lehetőség. Nyilván a helyi média képviselői meg fogják írni, bár lehet olyan 
igényeket fog generálni a tájékoztatás, aminek nem tudnak megfelelni. Azt gondolja, hogy az  
a gondoskodás, ami mindig is jellemző volt Kaposvárra úgy tűnik, hogy ebben a változó 
világban, ahogy átrendeződtek ezek a kérdések, mintha csökkent volna. Azt tapasztalta, hogy 
igazából nem ismerik a lehetőséget, nem helyettesíti azt a fajta kezdeményezést, amit a 
képviselő-testület asztalára tett. Nyilvánvaló, hogy ma senki nem fog igennel szavazni, mert  
10-e után erre már nincs lehetőség, hogy megvalósítsák, legalább is nagyon nehezen. Az a 
véleménye, hogy ilyenre is ki kell használni a képviselő-testület által polgármester úrra 
átruházott hatáskört.  
  
Oláh Lajosné alpolgármester: Azt gondolja, akikre vonatkozik ez, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményekben részesülőkre és a hátrányos helyzetű gyerekekre, a 
szüleik nagyon jól tisztában vannak ezekkel a lehetőségekkel. Biztos abban, hogy élnek is  
vele.  
 
 
Szita Károly polgármester: Kérte, hogy Kováts Imre képviselő úr előterjesztéséről 
szavazzanak először. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3668   Száma: 15.12.10/28/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 10:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 16.67 16.67 
Nem 11 61.11 61.11 
Tartózkodik 4 22.22 22.22 
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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 alpolgármester asszony csatlakozó 
előterjesztéséről. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3669   Száma: 15.12.10/28/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 10:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83.33 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 16.67 16.67 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
224/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kováts Imre képviselő,  a rászoruló gyermekek 
számára a téli szünetben történő napi egyszeri meleg étkeztetés biztosításáról szóló képviselői 
előterjesztését és annak határozati javaslatát nem támogatja. 
 
 
Felelős:   Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködik:   dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:    azonnal (közlés) 
 
 
 

-----29. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról----- 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3670   Száma: 15.12.10/29/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 10:27  
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: 
 

225/2015. (XII. 10.) 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, Noszlopy G. u. 6. sz. alatti 172 m2 

alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot a 
birtokbaadás napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 50.000,- Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért a Galerius Invest Kft. (7400 Kaposvár, Honvéd utca 55.) részére pub jellegű ,  
igényes streetfood kultúrának megfelelő gasztronómiai újdonságoknak teret adó 
vendéglátási tevékenység céljára azzal, hogy az önkormányzati vagyongazdálkodásról 
szóló 59/2012. (X. 03.) önkormányzati rendelet 44. §-a alapján van lehetőség a bérleti 
időtartam meghosszabbítására. 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:            2016. március 31. 
 
2.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, József A. u. 7/a. sz. alatti 15 m2 

alapterületű garázs bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt  
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 
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       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a garázst 2015. december 
15. napjától, de legkésőbb a birtokbaadás napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe 
adja 8.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért Berecz László Zoltánné (7400 Kaposvár, Berzsenyi 
utca 34-36. 4/7.) 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:            2016. január 31. 
 
3.)  Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése a Kaposvár, Kossuth tér 5. sz. alatti 250 m2  

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

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2016. január 
01. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 160.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a 
Kapos Catering 2014 Kft. (7400 Kaposvár, Madár utca 17.) részére alapvető ellátást 
biztosító élelmiszer jellegű vegyesbolt 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:            2016. január 31. 
 
 

-----30. Előterjesztés a Kaposvári 56-os Emlékbizottság létrehozásáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 
Szita Károly polgármester: 2016 a forradalom és a szabadságharcnak a 60. évfordulója. 
Azzal a javaslattal él a Közgyűlés felé, hogy egy emlékbizottságot hozzanak létre, amely 
előkészíti és javaslatot tesz majd a képviselő-testületnek a 60. évforduló ünnepélyére.   

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Támogatja az előterjesztést és a kezdeményezést. Örül neki, hogy 
készült egy ilyen előterjesztés és itt van a Közgyűlés előtt. Egy kiegészítő javaslata lenne. 
Úgy véli, hogy a kaposváriaknak ’56 eseményei összeforrnak Nagy Imre miniszterelnök 
nevével. Az lenne a javaslata, hogy a bizottság állandó tagjainak sora egészüljön ki a Nagy 
Imre Társaság Somogy megyei vezetőjének személyével, így teljesebb lehet az előkészítés, 
amit a bizottság végez. Ez is egy aspektusa véleménye szerint az ’56-os eseményeknek és 
Kaposvár 60. évfordulós megemlékezésének. Örülne neki, hogy ha polgármester úr és a 
Közgyűlés elfogadná a javaslatát és Szántó László bekerülhetne ebbe a bizottságba. 
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Szita Károly polgármester: A napirendet lezárta. A válasza, nem. Tagja a társaságnak, és ha 
nem érződik ki rosszul írta le az előterjesztést, nem szeretné, ha megsértődne a Nagy Imre 
Társaság elnöke. Díszpolgárok vannak, tekintéllyel akarja létrehozni és nem más elven és  
nem szeretne többet mondani róla. Ezért nem tudja támogatni képviselő úr javaslatát. Kérte, 
szavazzanak Pintér Attila képviselő úr módosító indítványáról. 
 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3671   Száma: 15.12.10/30/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 10:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a módosító indítványról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 27.78 27.78 
Nem 11 61.11 61.11 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
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 előterjesztés eredeti határozati 
javaslatáról. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 
 

#: 3672   Száma: 15.12.10/30/0/A/KT 
Ideje: 2015 december 10 10:30  
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 
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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: 
 
 
226/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 56-os forradalom és  
szabadságharc 60. évfordulója alkalmából Kaposváron megrendezendő programsorozat, 
illetve az azt megelőző értelmező és kutatómunka előkészítésére a közgyűlés javaslattevő, 
véleményező és tanácsadói tevékenységet ellátó testületként 2016. január 1-jei hatállyal 
létrehozza a Kaposvári 56-os Emlékbizottságot. 
 

1. Az Emlékbizottság elnöke: Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere 
Az Emlékbizottság állandó tagjai:  
dr. Szávai Ferenc történészprofesszor, a Kaposvári Egyetem rektora 
Ozsváth Ferenc főiskolai tanár, Kaposvár város díszpolgára 
dr. Szijártó István, a Százak Tanácsának ügyvivő elnöke, Kaposvár város díszpolgára 
dr. Gáspár Ferenc orvos, helytörténeti kutató, Kaposvár város díszpolgára 
dr. Fekete László ügyvéd, Kaposvár város díszpolgára 
 

2. Az Emlékbizottság titkári feladatainak ellátásával a Humánszolgáltatási és Titkársági 
Igaz gatóságot bízza meg. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő:  2016. január 1. 
 
 
 
 

-----31. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3673   Száma: 15.12.10/31/0/A/KT 
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Ideje: 2015 december 10 10:30  
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: 
 
 
227/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
A Polgármesteri Keret terhére 
 

- „Mikrokozmosz” Művészeti Alapítvány részére    50.000,-Ft 
     (Varga Ádám hangszervásárlásához.) 
 

- Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére   30.000,-Ft 
     („Csángó Bál” támogatásához.) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. január 31. 
 
 
Szita Károly polgármester: Kedves Képviselő Hölgyek és Urak! Az év utolsó Közgyűlése 
volt reményei szerint a nyilvános ülést figyelembe véve. Békés Karácsonyt kívánt 
mindenkinek, mivel nem találkozik a két ünnep között sem szervezett formában a 
képviselőkkel kívánt Boldog Új Esztendőt. Aki a Kapos Televízión keresztül még velük van 
és figyelemmel kísérte a munkájukat, nekik is Áldott és Békés Ünnepeket kívánt valamennyi 
képviselő nevében.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

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


