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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2016. január 28. 
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: Köszöntötte a Képviselő Hölgyeket és Urakat a mai ülésükön. 
Ez az év harmadik Közgyűlése, de a rendes közül az első, ahol munkaterv szerinti 
Közgyűlésen most részt veszünk. Köszöntötte kollégáit, a sajtó képviselőit, mindazokat, akik 
a Kapos Televízión kísérik figyelemmel munkájukat. Megállapította, hogy a testület 18 tagja 
jelen van, így a mai képviselő-testületi ülés határozatképes. 
 
Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendre  

- az új városi uszoda megvalósításához szükséges ingatlan tulajdonjogának 
megszerzéséről, 

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

 
 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3729   Száma: 16.01.28/0/0/A/KT 
Ideje: 2016 január 28 08:05  
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: 
 
7/2016. (I. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  

- az új városi uszoda megvalósításához szükséges ingatlan tulajdonjogának 
megszerzéséről szóló, 

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

 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetéséről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
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2. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. alapszabályának módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 

3. Előterjesztés a Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület turisztikai szervezet 
fejlesztésére benyújtandó pályázatához szükséges önkormányzati döntések 
meghozataláról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 

4. Előterjesztés a közbiztonság fokozását szolgáló támogatásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

 

5. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervének 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 

6. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I-XI. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
7. Előterjesztés az új városi uszoda megvalósításához szükséges ingatlan 

tulajdonjogának megszerzéséről 
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:   Molnár György igazgató 
 
8. Előterjesztés alapítványi támogatásról 
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
9. Interpelláció 
 
 
Szita Károly polgármester: Két ülés közötti időszakról az alábbi rövid tájékoztatást adta. Az 
ezt megelőző rendes Közgyűlésünk karácsony előtt volt, amikor találkoztunk legutóbb. Azzal 
a mottóval illusztrálná az első pontot, amikor a fiatalok ösztöndíját támogatták. Amikor a 
fiatalokat támogatják a jövő Kaposvárját építik. Ebben az évben is volt lehetőségük arra, hogy 
ösztöndíjakat adjanak két formában is, az egyik a Bursa Hungarica ösztöndíj, melynek 
keretében 11,5 millió forintot és annak az időarányos részét osztották ki 157 tanulónak, ez 
volt decemberben. Emellett egy roma ösztöndíj pályázatot is útjára indítottunk korábban, 
ebben pedig 28 roma származású jó tanuló fiatal kapott támogatást. Legnagyobb örömére 
többen voltak közöttük, akik már főiskolára, egyetemre járnak. Nem álltak meg a középiskolai 
érettséginél és nem állnak meg a 8. általános iskolánál, ami szintén legalább ugyanilyen 
fontos, hogy onnét valamilyen szinten továbbmennek. 25 millió forintot költünk egyébként 
éves szinten fiatal tanulóink támogatására ösztöndíj formájában. Ha figyelték a híradásokat, 
akkor Önöket is biztos büszkeség fogta el, amikor 195 ország eldöntötte, hogy milyen lesz a 
jövőnk – a klímavédelemre gondol –, hogy ehhez a döntéshez majd meghatározza az 
elkövetkező évtizedek világát ahhoz a kaposvári klímavoksok is hatékonyan hozzá tudtak 
járulni.  Eszébe jutott akkor, amikor a párizsi híradásokat figyelte és a döntés megszületett. Mi 
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sem bizonyítja jobban, hogy zöld úton vannak, mert Borhi Zsomber alpolgármester és Nagy 
Mariann Réka kollégája 2 hete vehette át Budapesten a Holnap Városáért Díjat a Fenntartható 
városért kategóriában. 52 város és cég nyújtottak be pályázatot, azok a városok pályáztak, 
amelyek egyáltalán tettek valamit annak érdekében, hogy energiában újat tudjanak hozni. A 
Fenntartható városért kategóriában elnyert kitüntetés a legmagasabb rangú, hiszen itt a 
település komplex stratégiáját vizsgálták. Díjazták, hogy Kaposvár jövőképe a térségi 
erőforrásokra és együttműködésre alapul. Legyenek rá büszkék és valamennyi kaposvári 
legyen büszke erre a díjra, hiszen az ő munkájuknak köszönhető. Azoknak a sajtóknak, akik 
tudósítottak róla és megfelelő mértékben, hálás köszönete valamennyi kaposvári polgár 
nevében. Üsküdar polgármestere tett látogatást, velük testvérvárosi kapcsolatuk van. 
Szigetváron volt a találkozó a magyar-török emlékparkban találkozott velük. Ebben az 
esztendőben van Zrínyi Miklós és I. Szulejmán halálának 450. évfordulója, ebből az  
apropóból látogattak ide. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Zrínyi évhez Kaposvár is 
csatlakozik. Megalakult erre az országos emlékbizottság és Újkéri Csaba elnök urat kérte még 
fel arra, mint a Szigetvárt jól ismerő és arról az időszakról könyveket is írót, hogy dolgozzon 
velük együtt az emlékbizottságban és tegyék az asztalukra azt, amit majd a képviselők elé 
kíván terjeszteni, hogy mit kívánnak megvalósítani a Zrínyi emlékévben 2016-ban 
Kaposváron. Ismét 500 kisgyermek megtanult úszni, nagyon sikeres ez a programjuk, ezzel 
együtt 2500 fiatal kaposvári amióta elindították a Ketskés Bandi bácsiról elnevezett úszás 
programjukat. Tavaly évtől kezdve már az óvodások csatlakoztak, ez 70 millió forintot jelent 
a városnak hisz az iskolásoknál tanórai keretek között viszik az uszodába a gyermekeket. Az 
év elején köszöntötte a legtöbb helyi adót befizető cégeknek a képviselőit és örömmel 
állapították meg, hogy nőtt az adóbevételük, mégpedig úgy, hogy változatlan adókulcsok 
maradtak. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik fontosnak érezték, hogy gratuláljanak a 
város kitüntetettjeinek és ott voltak a város ünnepnapi Közgyűlésén. Úgy gondolja, hogy egy 
jól sikerült est volt, nem csupán a kitüntetettek személyét illetően, hisz ők adták meg az alapot 
annak érdekében, hogy büszkék lehessenek 20 városi polgárra, akik ezt a kitüntetést 
megkapták, hanem utána hallva a meghívott vendégeiket szépeket mondtak erről az estéről.  
2017. jelentős év lesz Kaposvár történetében, 2016. pedig a felkészülés éve, mert készítik elő  
mindazokat a programokat, melyeket 2017-ben fognak megvalósítani. Hisz abban, hogy 
Kaposvár történetét ismerve egy újabb büszke és sikeres korszak előtt állnak és olyan 
korszakhatárhoz érkeztek, hogy most már nem az a feladatuk, hogy a múltat gyűrjék le, 
hanem az a feladatuk, hogy meg tudják indítani a holnapnak a sikerét és ez az, ami rájuk vár, 
ebben kéri majd mindnyájuk támogatását.  
  
 
 

-----1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: „Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Ha visszagondolnak a 
2015-ös esztendőre, akkor azt gondolom, hogy mindazok, akik nyitott szemmel járnak ebben 
a városban és nem csupán a városszeretetből fogalmaznak, teljes realitással megállapíthatják 
azt, hogy történelmük legsikeresebb éve volt a 2015. év. Amit elhatároztunk azt meg tudtuk 
valósítani, sőt olyan álmaink is valóra váltak 2015-ben, amelyet korábban csak reméltünk, 
vagy még nem is reméltük. Gondolok itt például, ami titkon eszünkbe volt, de 2015-ben 
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tudunk 40 új buszt vásárolni, azért a legtitkoltabb reményeink váltak ezzel valóra. Ráadásul 
úgy, hogy gázos buszokat vegyünk és nagyot tudtunk e tekintetben előre lépni. Korábban 
hallhatták már tőlem a 2015. év novemberig meglévő munkaügyi adatokat is figyelembe 
véve, hogy 11 éve nem volt olyan alacsony a munkanélküliek száma, mint most. Helyesbítem 
ezt a mondatomat hölgyeim és uraim, 12 éve nem volt olyan alacsony a száma, mint most. 
Megjött a decemberi munkanélküli statisztika is és decemberben 1900 regisztrált 
munkanélküli volt. 1992. és 2015. között ez volt a legalacsonyabb. 1992. májusában szerepelt 
a nyilvántartásban ennél alacsonyabb munkanélküliek száma december hónapban, akkor 1863 
fő volt egyébként. Azt hiszem, hogy örülhetünk ennek mindnyájan, ami nem azt jelenti 
persze, hogy nincs tennivaló, egész addig, amíg olyan statisztikákat tudok mondani Önöknek, 
hogy vannak olyan emberek, akik dolgozni akarnának, csak nem tudnak, hogy addig 
nyugodtak lehetünk. Nem lehetünk nyugodtak. Nincs adósságunk és újabb hiteleket nem is 
vettünk fel. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy gyarapítottuk a városnak a vagyonát 2015-
ben is. Csak egy viszonyszámot szeretnék Önöknek mondani. Akkor, amikor a válság derekán 
2010-ben 66 milliárd volt a városnak a vagyona, most 78 milliárd forint. Nagyot léptünk előre 
egyik kiemelt programunk tekintetében is, az energia függőség csökkentése tekintetében. 
Ennek a ténynek, illetve annak a víziónak, ami előttünk áll még köszönhető egyébként a 
Holnap városáért című díj is. Csakhogy néhány példát említsek Önöknek. Mint már 
említettem vásároltunk 40 db sűrített földgázzal, biogázzal járatott buszunkat több, mint 2000 
közvilágítási lámpát energiatakarékos led lámpára cseréltünk le. Napelemes kiserőműveket  
építettünk több intézményünknél. 900 millió forintos energiatakarékosságot célzó intézmény 
felújítási programunk zárult le 2015-ben. Örömmel mondom, hogy a hulladékot már nem 
elássuk, hanem feldolgozzuk, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program is befejeződött és 
beindult a hulladék feldolgozó üzem, és telep. Ha megnézik a költségvetésünket és összeadják 
az adatokat az elmúlt évben megfogalmazott lépéseinknek is köszönhetően 100 millió 
forinttal kevesebb energiaköltséget fizetünk 2016-ban, mint 2015-ben, ahogy fizettünk. 
Mondhatnám másként, terveink szerint 100 millió forinttal kevesebb energiaköltséget  
terveztünk 2016-ban kifizetni, mint amit ténylegesen kifizettünk 2015-ben. Ez egy óvatos 
szám egyébként, nagyon remélem, hogy ezen beruházásoknak köszönhetően is az 
energiatakarékosságunk ennél nagyobb lesz. Ez egy jelentős szám. 2016-ban a célunk sem 
kevesebb, mint ami volt 2015-ben. A gazdaság további erősítése, és amiről már korábban 
beszéltem akkor, amikor a munkanélküli statisztikákat érintettem a piacgazdasági értelemben 
vett teljes foglalkoztatottság megvalósítása, mely hitem szerint csak így lehet polgári 
berendezkedés és jólét, mert ennek vannak anyagi természetű kiadásai és ezeknek az anyagi 
alapjait erős gazdaság tudja csak megteremteni, így függ össze az, amikor gazdaságról 
beszélnek. Erre úgy tűnik, hogy meg lesz a kellő forrásunk is, hisz Önök is tudják, hogy 14,7 
milliárd forint – a mai árfolyamon – áll rendelkezésünkre a Területi Operatív Programból. A 
pályázataink, aminek a 60-70 %-a a TOP pályázatoknak megjelent. Ezekre készítjük elő a 
pályázatainkat és úgy számítjuk, hogy a területi operatív programból a rendelkezésünkre álló 
forrás és az általunk megvalósítható céloknak kb. 70 %-ára támogatási szerződéssel fogunk 
rendelkezni ősszel, ami óriási teljesítmény. Őszre a TOP-ból megvalósítandó programjaink 70 
%-ára támogatási szerződéssel szeretnénk rendelkezni. Nagyon feszített munkát igényel ez a 
kollégáimtól, nagyon, de nagyon feszített munkát, de ezt tűztük ki célul, hogy ebben el 
tudjunk indulni. Önök tudják, nem ismétlem meg, úgyis találkozunk az év során, meg a 
következő esztendőben is minden egyes elemével külön-külön. Itt van a másik lehetőségünk, 
amely a miniszterelnök úrral kötött megállapodásunk eredményeként a Modern Városok 
Program keretén belül valósul majd meg. Ennek jelentős része a nemzeti forrás, megjelent  
kormányhatározatban, hogy melyek azok a fontos pontok, ezekre most nem is térek ki, amiket  
meg kívánunk valósítani. Jelentős része nemzeti forrás, illetve egy másik része pedig európai 
uniós és nemzeti forrás vegyesen, amely kiadja ennek az összegét. Csupán annyit mondok, 



6 

 

egyelőre arról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő Hölgyeket és Urakat, hogy nagy elánba 
készítjük az előkészítő munkákat. Jövő héten talán már találkoznak igazgató nő javítson ki, ha 
rosszul mondom – a beszélgető igaz gatónak és aljegyző asszonynak mondom – a jövő héten 
talán megjelennek azok jóváhagyási tervről szóló pályázati kiírásaink, amely tartalmazzák 
mind a színházat, mind az uszodát, mind pedig a sportcsarnokot. Megjelennek jövő héten? 
Meg. Ezzel elkészültünk és akkor innen tudunk tovább menni a feltételes közbeszerzés 
kiírására, annak érdekében, hogy el tudjuk érni a szükséges forrást. Ezeken a két forráson 
túlmenően, amit említettem Önöknek, amelyre tervezünk ebben az esztendőben, azért, hogy a 
következő évben felhasználhassunk, kiegészül még egy európai uniós forrással, amely az 
energetikát fogja szolgálni, ez a KEHOP, így hívják ezt a pályázatot, erre is pályázni fogunk. 
Itt talán a két legnagyobb volumenű  pályázatunk az, amely jó eséllyel el akarunk nyerni, az a 
mintegy – nagyságrendet nem is mondok – több mint 5 milliárd. Szennyvízcsatorna, távfűtés 
rendszernek a bővítése és a betáplálása, hőt adó rendszernek a teljes átalakítása, mint a Füredi 
II. Laktanya volt, másik pedig a szennyvíztelepünknek a rekonstrukciója. Arról tudniuk kell – 
persze nem tudnak erről a városban –, hogy hozzá kell nyúlnunk a szennyvíztelepünkhöz. 100 
%-ban csatornázottak vagyunk, mindenki okkal várja el,  hogy a szennyvízzel lemegy a 
szennyvíz és tisztítsák meg megfelelő intenzifikálással,  és megfelelő fokkal. Talán 
huszonegy-két éve intenzifikáltuk először a szennyvíztelepünket, megint ráfért erre és több 
mint 5,4 milliárd forintos beruházás, gyakorlatilag egy új szennyvíztelepet szeretnénk építeni, 
mert szükség van rá. Ennek azért van megint nagy jelentősége – mondom a 
környezetvédelemre legalább annyira érzékeny képviselőknek, mint amilyen én vagyok – 
annyira van jelentősége, hogy eddig a szennyvíztisztításnál keletkezett szennyvíziszapot 
injektáltuk, abban az alacsony nehézfémtartalommal is, ami benne volt injektáltuk. Most a 
szennyvíziszapot nem injektálni akarjuk, hanem a szennyvíziszapból biogázt csinálunk. Ebbő l 
a biogázból fogjuk teljes energetikáját megoldani magának a szennyvíztelepnek, de a 
Kaposmentinek is. Azért építettük oda a Kaposmenti Hulladéklerakót a szennyvíztelep mellé, 
hogy össze tudjanak kapcsolni, ezt is tartalmazza ez a beruházás. Szerintem ez egy óriási 
fegyvertény lesz, ha meg fogjuk tudni csinálni.  Egyrészt az iszapot nem injektáljuk tovább, 
hanem hasznos energiát nyerünk belőle és a hasznos energiával pedig üzemeltetjük a 
szennyvíztelepünket és a Kaposmenti hulladéknál azt a programot, ami ott van. Ez a két  
jelentős programunk van. Aztán itt van a város életében, amely szintén meghatározó, amelyet 
a város gazdasági szereplői vehetnek igénybe, az úgy nevezett GINOP. A vállalkozásokat 
szolgáló gazdaságfejlesztési forrás. Örömmel jelentem Önöknek Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
egy héttel ezelőtt megjelent az elmúlt évből még áthozott kaposvári fejlesztéseknek a listája. 
520 millió, több mint félmilliárd forintot nyertek kaposvári cégek. Hat kaposvári cég indult  
ebben, az egyik ma délután jön be hozzám, ez a Lakimpex. Jelentős fejlesztéseket nyertek el 
technológia korszerűsítésre, munkahely teremtésre, csarnokok építésére. Mostani pályázatok 
pedig folyamatosan jönnek, én nagyon remélem ez az aktivitás jellemző lesz később is a 
cégeinknél. 2016. a pályázatok előkészítésének és benyújtásának az időszaka lesz 
élelmiszergazdaság, gépipar, turizmus. Ez az, amiből a legjelentősebb eredményeket várjuk. 
Itt csak szeretném csendesen megjegyezni Önöknek, hogy akkor, amikor az élelmiszeriparról 
beszélek mai helyzetjelentés, szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a KOMETA nyereséges. 
Azért mondom ezt az egy legnagyobb élelmiszeripari cégünket, mert ebben tulajdonosok is  
vagyunk 38 %-kal. 129 fővel több ember dolgozik jelen pillanatban, mint amikor beléptünk. 
A befektetett pénzünkért a befizetett évi 172 millió forint helyi adón túl 74 millió forint  
kamatot is kapunk. Csak azért említem meg, mert azok az emberek, akik azt mondták abban 
az időszakban, hogy ne menjünk, mert milyen dolog az, hogy közpénzt fektetünk be. Azoknak 
szeretném mondani, ha akkor nem mentünk volna, akkor most közvetlenül, akik ott 
dolgoznak, 600 emberrel több munkanélküli lenne Kaposváron. Ha akkor nem mentünk 
volna, akkor 172 millió forint helyi adó nem folyt volna be hozzánk, mert nem lenne a cég. 
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Ami az élelmiszergazdaságot illeti ezen túlmenően idén is folytatni fogjuk a kaposvári 
élelmiszerprogramot. Megújítjuk teljesen a kaposvári élelmiszer védjegy programot. Ezt 
mondom Szirják Imrénének, hogy jegyzetelje, tőlük várom ennek a teljesítését. Folytatjuk a 
gyógynövénygyűjtési és zöldségtermesztő programunkat, itt ennek alpolgármester úr a 
gazdája. Most itt egy kis dilemma elé fogunk kerülni a tekintetben, hogy ez az év-e vagy a 
következő év-e, hogy szociális szövetkezeti formába kell mennünk, de elkerülhetetlen lesz 
annak a végrehajtása is. Idén is jelentős közfoglalkoztatási programot indítunk, szeretném 
Önöknek bejelenteni és jelentősen szeretném, ha munkamorál tekintetében, mint kaposvári 
polgárként, aki jár a városban és jelentőset lépnénk előre. Ez az új városgondnokunk 
felelőssége, Herczeg Attiláé, aki itt ül közöttünk és jó munkát kívánok neki. Ma délután 
fogunk pont összeülni a tekintetben, hogy teljesen átalakítsuk a brigádvezetői rendszert, mert 
az elvégzett munkán túlmenően legalább ugyanolyan fontos, hogy morálisan mit gondolnak 
az emberek azokról az emberekrő l, akik ott dolgoznak és ez a mi felelősségünk-e tekintetben, 
hogy sokat lépjünk előre. Március közepe, azaz időpont, amire azt a tájékoztatást kaptam, 
hogy befejeződik a kórháznak az építése teljes egészében. Akkor Magyarország kvázi 
egyetlen póluskórháza, amelyik felépül Kaposváron. Ez megadja számunkra a lehetőséget  
arra, hogy birtokba vegyük a déli tömböt és megadja számunkra a lehetőséget arra, hogy 
befejezzük a Németh István fasornak a felújítását is. Itt azért örömmel tájékoztatom Önöket – 
fontos információ – arra is lehetőségünk van, hogy a Németh István fasornak nem csupán a 
déli oldalán fejezzük be az építkezése miatt félbemaradt sétányt, körbe van paravánozva, 
hanem a teljes északi oldalt is átalakítjuk és megcsináljuk. A Németh István fasor nagyon 
szép utca volt eddig és nagyon szép utca lesz. Parkolókkal, parkoló sávokkal, zöldterülettel,  
ez több, mint 300 millióba fog kerülni együtt és természetesen beleértve azt, hogy egy teljesen 
új aszfaltot is kap maga az egész utca ezen beruházásokat követően. Ebben az évben 
tervezzük – költségvetésben szerepel – a Bajcsy Zsilinszky utcának a teljes átalakítását is. 
Azért ezt a kettő utcát említem meg Önöknek csak, mert ez a két legnagyobb volumenű, ez  
több, mint 200 millió forint. Nem csupán az út kórház által lezárt útszakasznak a felújítása is 
végig való kikötése a Virág utcára, hanem itt ki kell cserélnünk a csapadékcsatornákat, ki kell 
cserélnünk a szennyvízcsatornákat, meg kell csinálnunk a szegélyt és a zöldterületet, a 
padkákat és teljes új aszfaltot kell, hogy kapjon teljes végében a kórház által lezárt és a Virág 
utcáig tartó szakasznak. Ez egy jelentős munka lesz. Tóth István főmérnök úr arról 
tájékoztatott, hogy jó ütemben halad a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőnél a 2 x 2 sávos 67-es  
gyorsútnak a kiviteli tervei és talán eljutnak odáig ősszel, ha jól emlékszem az általa küldött 
feljegyzésbe, hogy a közbeszerzésnek is vége és talán kiviteli szerződéssel fognak 
rendelkezni. Elkezdtük egy új autóbusz telephely – több mint 3 milliárd forintot nyertünk rá – 
kialakítását, ez a Cseri úton lesz a KVG Zrt. telephelyén. Ott lesz a teljes autóbusz 
gépparkunk, ott lesz a szervizünk, ott lesz a mosónk, ott lesz a tankolónk, a gázkútjaink ott 
lesznek, ott fognak vizsgázni ezek a gépjárművek, de kifelé is fog szolgáltatni, vizsgáztató 
hely lesz. A kút is kifelé is fog szolgáltatni, ez egy jelentős beruházásunk itt egy elnyert 
európai uniós támogatással bírunk és rendelkezünk. Aztán idei évben is lesznek intézmény 
felújítások, idei évben is lesznek útfelújítások. Mint a kutya vacsorája úgy épül a vasútállomás  
rekonstrukciója, de a nyár közepére ez is elkészül. Megszületett a döntés, ott van a 
minisztériumnál, saját erőből a MÁV – tájékoztatást kértem – ebben az évben Dombóvár – 
Baté közötti vasútszakasz rekonstrukciójával folytatja a vasúti vágány felújítását. 500 millió 
forintért rekonstruáljuk a Rákóczi pályát, megcsináljuk azokat a fontos beruházásokat, 
amelyeket meg kell csinálnunk. Fontos döntés és ezúton szeretném Önöket tájékoztatni arról, 
hogy ebben az esztendőben minden sportegyesületnek sikerült segítenünk, hogy feltöltsük a 
TAO részét, 800 millió forintot. Ebben az esztendőben 800 millió forint TAO támogatást 
sikerült Kaposvárra hoznunk. Így valamennyi TAO-ban részesülendő kiemelt sportegyesület 
megkapta azt, amit elnyert. Ilyen még soha nem volt, 800 millió forintot. Azt hiszem, hogy 
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megadja a kellő alapot arra, hogy nyugodtan tervezhessenek erre az esztendőre.  
 
 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Húsz percben erről szól az előttünk levő 365 nap, vagy már nincs annyi, amit elmondtam a 
teljesség igénye nélkül. Nagyon szépen köszönöm a képviselőnek, aki részt vett a bizottsági 
üléseken és foglalkozott ezzel az anyaggal, és ehhez az évhez, kérem kivétel nélkül 
mindannyiuk támogatását, hogy a nem alacsonyra tett lécet át tudjuk ugrani, ami 2016-ban 
előttünk álló feladatként jelentkezik. Nagyon szépen köszönöm Tisztelt Hölgyek, Urak!” 
 
  

-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: A tervezéssel kapcsolatosan érdeklődött, hogy a Modern Városok 
program keretében megvalósított létesítmények tervei színház, úgy tudja, van kiviteli terv. Az 
uszodáról, mint tudják a költségvetésből folyamatban van, a sportcsarnoké szintén, de az 
Intermodeális Központ, a Deseda Camping, a 70 db szolgálati lakás, a kórház déli tömb 
hasznosítására vonatkozó tervekről nem hallottak. Tudna-e polgármester úr valamit mondani 
arra vonatkozóan hozzávetőleges időpontot, hogy mikor kerül sor ezeknek a tervezésére? 
Kérdése volt, hogy a Modern Város program támogatásának terhére átutalt 2 milliárd 
támogatási előleg, ami a januári Kormányhatározatban szerepel, ez az előleg felhasználható-e 
kivitelezésre is? Szintén az előterjesztésben olvasható, hogy a volt SÁÉV telep ingatlanaihoz  
kapcsolódó infrastruktúra korszerűsítésének a tervezése folyamatban van és legkésőbb április  
közepére ezek a tervek megvalósulnak. Borhi alpolgármester úr már ősszel tett erre ígéretet. 
Kérdése volt, lát-e esélyt arra, hogy a kivitelezés még a nyáron megkezdődhet? Polgármester 
úr említette a korábbi döntésekkel ellentétben sor kerül a Rákóczi Stadion rekonstrukciójának 
csökkentett program szerinti megvalósítására. Mit jelent ez műszaki tartalmát tekintve ez a 
csökkentett program, illetve hogyan érinti a programot és általában a középtávú Rákóczi 
Stadion felújítását az, hogy egy kormányhatározat 239 millió forintot elvont abból az egész 
0,3 milliárd forintból, ami eredetileg elő irányzat volt. Azt is tudják, hogy 650 millió forintra 
van első ütemre támogatási szerződés, ezt hogy érinti ez a 240 millió forintos elvonás? A 
közmeghallgatáson felvetették az új buszok üzembe helyezése mellett, hogy csökkenek a 
buszárak és a jegyárak, csökkenhet-e a buszbérlet ára? Polgármester úr helyesen azt mondta, 
hogy nem, mert először a veszteséget kell csökkenteni. Mégis csak meg kell kérdeznie 
tekintettel arra is, hogy Tasó László a nemzeti fejlesztési minisztérium államtitkára azt 
nyilatkozta az üzembe helyezéskor: Az új gázos csodabuszok fenntartása még fele annyiba 
sem fog kerülni a városnak, mint a most lecserélésre kerülő autóbuszok kerültek. 
Remélhetőleg így is lesz, de meg kell kérdeznie, hogy a költségvetésben miért szerepel a 
tömegközlekedésnek ugyanannyi támogatás, mint az elmúlt évben 150 millió forint? Nem 
emlékszik rá, hogy az elmúlt húsz évben volt olyan Közgyűlés, ahol ne szerepelt volna 
napirendi pontként a lejárt közgyűlési határozatok napirendi pont. Miután nem szerepel, de 
tudja, hogy a Taszárral kapcsolatos határidő módosítás is december 31-én lejárt, nevezetesen 
kérték az államot, hogy adja Taszárt ingyenes vagyonhasználatba. Ennek volt egy május 15. 
határideje, aztán kérte a jegyző úr módosítást december 31-re. Kérdése volt, hogy ebbe a 
rengeteg pénzbe kap-e valamilyen szerepet Taszár? Munkanélküliséggel kapcsolatosan tudja-
e polgármester úr, hogy Kaposváron megvalósult a teljes foglalkoztatottság, mert 2010-ben 
azt mondta „Ma Kaposváron 3700-an vannak munka nélkül, ehhez 1800 új munkahely kell és  



9 

 

megvalósul a teljes foglalkoztatottság”. Kiszámolva 1900 az a végső szám, melyet a 
december 20-i adatok mutatnak, azt gondolja ezt még hozzá kellett volna tenni a szóbeli 
kiegészítésében, ahhoz képest, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén azt mondta, mindenkinek 
volt ideje elolvasni az előterjesztést, nem tesz kiegészítést.     
Pintér Attila tanácsnok: Elsősorban a felújításokhoz kapcsolódóan kérdezne, elsőként az út-, 
híd, és a járda felújításokkal kapcsolatban, hogy a költségvetés 0 forinttal számol jelen 
állapotában, de hozzáteszi az előterjesztés, hogy mindez egy kormányzati megállapodásnak a 
függvénye. Kérdése volt, hogy mikorra tehető ennek a megállapodásnak az időpontja, és 
végső soron milyen nagyságrendben sikerül megállapodnia Kormánnyal az út-, híd- és a járda 
felújításokat illetően, hivatkozna hasonlóan képviselő társához a közmeghallgatásra, ahol 
temérdek ilyen jellegű igény fogalmazódott meg. Kérdése volt, mikorra tehető ennek a 
kormányzati megállapodásnak az időpontja és milyen értékben remél megállapodni a 
Kormánnyal? Egy gyors közbevetőleges kérdésre szeretne választ kapni, hogy az intézmény 
felújításoknál 2,2 milliárdos felújítási keret az KEHOP-ból finanszírozott, 
energiahatékonyságot célzó, vagy nem? Mert az előterjesztés úgy szól, hogy a TOP-ból 1,4 
milliárd forintot szeretnének fordítani intézmény felújításokra elsősorban óvodákra, 
bölcsődékre és szociális intézményekre szeretnék fordítani. A költségvetés egyébként az 1,4 
milliárd forinton felül 105 millió forinttal számol, és ehhez teszi hozzá az előterjesztés – tehát 
a TOP-ból finanszírozott 1,4 milliárd forint mellé teszi az előterjesztés – ezt a 2,2 milliárd 
forintos összeget, amit oktatási, kulturális, sport és igazgatási célú. Nem derül ki az  
előterjesztésből, ha TOP, akkor úgy gondolja van esély, hogy megvalósuljon, ha KEHOP lett 
volna, akkor az Európai Bizottság válaszát ismerve, mely a napokban látott napvilágot, abból 
az derülne ki,  hogy kevés esélyük lenne arra, hogy KEHOP-ból meg tudják valósítani az  
intézmény felújításokat, mert az energia hatékonyságot célzó felújítások úgy tűnik, hogy az 
Európai Unió szándékát tekintve kifejezetten a lakásokra szorítkozik és nem pedig a 
közintézményekre. Szorít annak, hogy valóban a TOP-ból ez meg tudjon valósulni,  de ha már 
a TOP-ot említették, akkor ezzel kapcsolatosan, legalábbis a TOP összegét illetően némi 
ellentmondások fogalmazódnak meg a különböző polgármesteri nyilatkozatokban. A 
közmeghallgatáson 14,7 milliárd forintot hallottak, az előterjesztésben 14,3 milliárd forint  
szerepel és hallhattak már 15 milliárd forintot is. Úgy gondolja az a valós összeg, ami az  
előterjesztésben szerepel, a 14,3 milliárd forintos összeg a TOP-ot illetően. Az intézmény 
felújítások igényét, illetve az ezzel kapcsolatos döntéseket a Műszaki Bizottság hatáskörébe 
kívánja utalni a polgármester, illetve a Közgyűlés. Nyílván nem most, már korábban elkészült 
egy olyan lista, javaslatukra, amely összeírta a teljes felújítási igényt az intézményeknél, 
ennek az aktuális összege most mekkora lehet? Mekkora lehet az a teljes felújítási igény, 
amellyel az önkormányzatnak majd meg kell birkóznia? A Kisgátra tervezett bevásárló 
központ építésével kapcsolatban is a sajtóban is csak találgatások fogalmazódnak meg, 
érdeklődne, hogy mi várható ez ügyben? Lesz-e ott bevásárló központ, vagy esetleg 
valamilyen más célra lesz hasznosítva ez a terület? Azt gondolja, hogy mindannyiukat évek 
óta foglalkoztatja ez a kérdés, hogy ennek a területnek a sorsa milyen módon tud rendeződni. 
A Rákóczi Stadion csökkentett program szerinti megvalósítását, már kérdezte képviselő társa. 
Egy korábbi fejlesztésük, amire polgármester úr is beszámolójában utalt a LED alapú 
lámpacsere Kaposváron. Ezzel kapcsolatban azt gondolja, hogy napok óta, sőt hetek óta 
foglalkoztatja a Kaposváriakat, hogy több utcában, több szakaszon nem működik a 
közvilágítás. Mi lehet ennek az oka? Hogyan és mikor lehet orvosolni ezt a problémát, mert 
tényleg nagyon komoly szakaszokon nem működik és meglehetősen forgalmas helyeken nem 
működik a világítás. Nem tudja van-e köze ahhoz, hogy LED alapúra cserélték a 
közvilágítást, remélhetőleg nem, de minél hamarabb orvosolni kellene. A céltartalékok között 
szerepel egy új elem a polgármesteri ösztöndíj több, mint 1,2 millió forint értékben. Mit jelent 
ez az ösztöndíj, mit takar? Szintén a céltartalékok között olvashatnak két darab zászlótartó, 
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illetve zászló elhelyezéséről 10 millió forint értékben. Mi ennek a lényege, mit fog tartalmazni 
ez a fejlesztés, hova szeretnék elhelyezni? Milyen méretű zászlókat szeretnének elhelyezni és  
milyen célokat fognak betölteni ezek a zászlók 10 millió forint értékben? Szintén a 
céltartalékok között szerepel a polgármesteri tanácsadók 10 millió forintos kerete. 
Érdeklődött, hogy a polgármesteri megbízottak személyi összetételét illetően tervez-e 
változást, vagy ugyanabban a személyi összetételben gondolkodik, mint a korábbi évben és  
ugyanazt a polgármesteri megbízottat szeretné megtartani? A hosszú távú kötelezettség 
vállalásukat illetően az élményfürdőre évente fizetett 120 millió forint mellett, amit 2020-ig 
kell az önkormányzatnak fizetni, számolniuk kell a jégcsarnok 59 millió forintos lízingdíjával,  
amit pedig 2025-ig fognak fizetni és az előterjesztés is utal némi többlet költségekre ez  
mekkora többletköltséget, illetve árfolyam veszteséget jelent számukra? Korábban is  
megfogalmazódott a forintalapúsítása, 2016-ban tervezik-e a forint alapra helyezését a svájci 
frankalapú lízingdíj fizetését illetően, vagy nem akarják átváltani, maradnak a svájci frankos  
hitelnél? 
  
Miháldinecz Gábor képviselő: A szociálpolitikai feladatoknál a jegyzői hatáskörbe tartozó 
jogcímek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés 
kapcsán a 2015. évi eredeti elő irányzat 38 millió forint volt, viszont a 2016. évi terv már csak 
26 millió forint. Ennek mi az oka? A tárgyévi működési célú kiadásoknál 2015. évi eredeti 
előirányzathoz képest a dologi és egyéb folyó kiadások 2016. évi terve közel 320 millió 
forinttal megnő. Ez miért van? 
 
Torma János tanácsnok: A 2015. évi költségvetésben jelentős nagyságrendű 100 milliós, 
ami később módosult általános felhalmozási céltartalék volt. A 2016-os költségvetésben 3 
millió forint van erre a célra tervezve. Kérdése volt, hogy a rendkívüli váratlan helyzetekre, 
kiadásokra elég lesz-e ez, tudják-e majd kezelni? 
 
Molnár György igazgató: Költségvetési szerveknél 2.789 millió forint volt a 2015. évi 
eredeti előirányzat, amit tavaly évközben 3.205 millió forintra nőtt. Ehhez képest most egy 
csökkenés jelentkezik 3.110 millió forint. Utána néz, és később válaszol rá, hogy ez miből 
adódik. 
 
Szita Károly polgármester: A Kaposvári Közlekedési Központunk nettó 12 milliárd forintra 
tervezett beruházásának a beruházója a NIF. A napokban, hetekben írják ki a feltételes  
közbeszerzést az engedély tervre, február 22. Szerettek volna jóváhagyási tervvel úgy 
kivitelezésre közbeszerzést hirdetni, ami már a kivitelező dolga lenne az engedély meg a 
kiviteli terveknek az elkészíttetése. Út beruházásoknál a törvény nem teszi lehetővé a 
jóváhagyási tervnek az előkészítését, ezért kell engedély tervet készíteniük, utána tudják kiírni 
kivitelezésre, amikor ez elkészült. Ebben az esztendőben 1 milliárd forint van a Kormány 
előterjesztésben, 70 db szakemberlakás építési terveinek a korszerűsítési felülvizsgálatát 
hirdették meg, a héten megjelenik ennek a hirdetése. Terveztek a Dési Huber közben, annak 
csinálják a korszerűségi felülvizsgálatát, ennek megjelenik a pályázati kiírása a jövő héten. 
Jelenleg itt tartanak, ha kész a terv, akkor tudják a kivitelezést megcsinálni.  Ebben az  
esztendőben terveik szerint a kórház déli tömbjét elkezdenék. Ez gyakorlatilag kettő jelentős 
beruházási részt fog igényelni az egyik a bontás, ami nem lesz egyszerű. Kiköltöznek 
tavasszal, elkezdenek bontani a területen. Az eddigi tervek alapján vannak fennmaradó 
épületek, de jelentős része az bontásra kerül. Ebben az évben el szeretnék készíteni a Bajcsy 
Zsilinszky utca és a Fő utca közötti út átkötést. A kórház déli tömbjén át fog menni egy autós 
út is, ami a Bajcsy Zsilinszky utcából azon a szakaszon ki köt a Fő utcára. Szeretnék, ha ez az  
út is elkészülne ebben az esztendőben, attól függ, hogy tudnak bontani. Nem lesz egyszerű, de 
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ebben az évben szeretnék elkezdeni a déli tömbnek az átalakítását. A Desedával szintén ez a 
helyzet, kollégái készítik elő a pályázati kiírást annak érdekében, hogy itt is feltételes 
közbeszerzést tudjanak kiírni,  mert a feltételes közbeszerzésnek az a lényege, hogy megtalálja 
az ember a kivitelezőt, de nem hirdet eredményt, egész addig, amíg nem biztosított mögötte a 
forrás. Úgy akar a Kormány elé fordulni – a megállapodásuk értelmében –, hogy írtak egy 
feltételes közbeszerzést, ez a piac, ez az ára, kéri, hogy döntsenek, hogy kihirdethessék magát  
az eredményt. 2 milliárd forint, amirő l beszélt képviselő úr,  jelent meg még egy újabb döntés  
arról. Nem keveset dolgoztak azon, hogy a korábbi kormánydöntés megváltozzon. 15 város 
kapott 25 milliárd forint támogatást Modern Városok címszó alatt. A Kormány legutóbbi 
döntésén azt mondta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatára, hogy a pénzt 
beruházásokra és felújításokra használhatja. Nem kötötte meg a Modern Várost, ennek oka 
van egyébként és beruházásokra, és felújításokra tudják fordítani ezt a pénzt 2017. december 
31-ig. Ebből a pénzből terveznek többek között jóváhagyási tervek elkészítését, ingatlan 
vásárlásokat, amelyek kapcsolódnak amúgy a Modern Városok program keretén belül, de 
ebből a pénzből tervezik a Németh István fasor felújítását, a Bajcsy Zsilinszky utca felújítását, 
és ebből a pénzből terveznek még további útfelújításokat. Tervei szerint el tudják indítani idén 
a Bereczk Sándor IV. programot reméli, 1 milliárd forint körüli, amelyik belefér ebbe a 
keretbe, pontosan még nem tudja. Kérdése volt Szirják Imréné igazgatóhoz, mikor 
kezdődhetnek a SÁÉV telepen a közműberuházások? 
 
Szirják Imréné igazgató: A tervek elkészültek, erre a közbeszerzési eljárásokat le tudják 
folytatni, de mivel ezek TOP-ból készülnek addig, amíg a pályázatokat be nem nyújtják, 
illetve támogatási kérelem benyújtásra nem kerül, csak feltétellel tudják kiírni. Nagy 
valószínűséggel, ahogy polgármester úr említette sikerül a támogatási szerződést mielőbb 
megkötni, azt gondolják nyár végére, szeptemberre legkésőbb el tudják kezdeni ezeket a 
munkákat. 
 
Szita Károly polgármester: Arra biztatták, hogy nem érdemlik meg a Rákóczi pályát, még ő  
mondta, hogy nem érdemlik meg NB I-ben voltak, amikor megkapták, most meg Megye I-ben 
vannak. Most meg arról beszélnek, hogy csökkentették a támogatásukat. Nemhogy 
csökkentették, Megye I-ben 500 millió forintot kaptak. Van ilyen az országban? Örüljenek 
neki, ebbő l meg tudják csinálni a főépületet teljes egészében. Meg tudják csinálni a biogáz  
vezetéket, be tudják kötni a fűtést a cukorgyártól. A fedéseket mindkét oldalon a keleti és  
nyugati oldalon végig tudják vinni, be tudják székezni az északi és  déli lelátót, meg tudják 
csinálni a világítást. Ezek a jellemző beruházások. Reméli, hogy olcsóbbak lesznek a buszaik. 
Ha maradt volna a régi busz, akkor most nem 150 millió forintot kellene adniuk veszteség 
finanszírozásra, hanem 200 milliót. Abban a pillanatban, amikor kimennek abból a teherbő l,  
hogy a buszok esetében a megépített gázkút az átkerül a saját beruházás keretében megépített 
gázkút formájában ennek a beruházásnak a telepberuházás kapcsán a telepbe, az még egy 
jelentős ugrás lesz a megtakarítások tekintetében. Kérte igazgató asszonyt, hogy legyen egy 
hónap, amikor összehasonlítva időjárási körülményekkel, amikor írja a tavalyi év hasonló 
időszakára vonatkozó tankolásokat és írja az idei évnek a tankolásait. Azt követően a 
következő Közgyűlésen 2 hónap konkrét, tavalyi évhez hasonlítva be fog tudni számolni, 
hogy mennyivel olcsóbb az üzemeltetése. Taszárról sajnos nincs semmi előrelépés, állami 
tulajdon. Foglalkoztak ezzel a kérdéssel is, megpróbál az állam egy újabb pályázati kiírást 
megfogalmazni a taszári 600 ha hasznosítására. Érdeklődik, alpolgármester úr is tárgyalt, de 
nem optimista e tekintetben. 2015. évet figyelembe véve a kaposvári munkanélküliek száma 
12 évvel ezelőtt volt ennél alacsonyabb, mint most, ami nagyon jó. Reméli a képviselők is  
büszkék a kaposvári vállalkozásokra, hogy sikerült ezt az eredményt elérniük. Örüljenek, 
hogy nőtt az adóbevételük, mert örülni jó, és adjanak meg továbbra is minden segítséget  
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annak érdekében, hogy ez a folyamat ne szakadjon meg, hanem ez a folyamat folytatódjon. 
Intézmény felújításnál vitájuk van Brüsszellel, nem abban, amit képviselő úr mondott, hanem 
Brüsszel olyan indikátorokat írt elő a széndioxid kvóták csökkentése tekintetében, amely 
teljesíthetetlen. Nem csupán Magyarországnak, hanem egy tízszer akkora országnak is, mint  
mi. A brüsszeli bürokraták nem hülyeséget írtak le, hogy milyen megtakarítást várnak az  
általuk biztosított beruházási források felhasználásával CO2 kibocsájtás tekintetében. Azok 
teljesíthetetlenek. Összegyűjtötték az összes megyei jogú város tavalyi évben történt 
beruházások esetében szintén európai uniós forrásból végezték, milyen CO2 kibocsájtást 
sikerült elérni. Arányosították a mostani rendelkezésre álló források tekintetében az elvárt  
CO2 kibocsájtás tekintetében közel 6 szorosa, ami most van. Bent van abban a bizottságban, 
amely az európai unióval tárgyal ebben a kérdésekben, és ott vannak a brüsszeli képviselők. 
Ott vetette fel, hogy néhány indikátort módosítani kell, mert hiába írják elő a távolba látó 
atyafiak, akiknek gőzük sincs a valóságról ott fönt Brüsszelben, hogy mi történik, ezeket felül 
kell vizsgálni. Nem adnak be egyre sem pályázatot, mert teljesíthetetlen, ha nem teljesítik, 
akkor vissza kell adni a pénzt. Ennek a javaslatnak a kapcsán van egy adhoc bizottság, 
melynek meg volt az első ülése. Készítenek erre egy tanulmányt és reméli, hogy Brüsszel 
elfogadja, de ez 2017. az operatív programoknak a felülvizsgálata legkorábban ekkor fog 
történni. Ez nagymértékben le fogja lassítani az intézmény felújításuknak az ütemét, mert a 
jelenlegi feltételekkel nem tudnak pályázni. Forint árfolyam függő a Területi Operatív 
Programnak a rendelkezésükre álló összege, mai árfolyamon 14,7 milliárd forint. Abból a 
pénzből, ami a Területi Operatív Programból rendelkezésükre áll, egyben szolgálja 
bölcsődéik, óvodáik, egyéb intézményeik komfortosítását, mint felújítás fogalmában. Másik 
része szolgálja az energiatakarékossági beruházásokat, ezzel óriásit fognak előre lépni, ha 
mindezt meg tudják csinálni ezzel a több, mint 2 milliárd forinttal, ami rendelkezésükre áll.  
Kisgát esetében, hozzák össze képviselő urat az ingatlan tulajdonosával. Közvilágítás  
esetében, 10 nappal ezelőtt nagy probléma volt, melyet jeleztek az EON fele, hogy javítsák ki 
a hibákat. Jelenleg 3 helyen van probléma, nem a LED-es, vezetékhiba van. A polgármesteri 
ösztöndíjról már beszéltek. A polgármester fiatal tehetséges diákoknak, akik olyan szakmai 
tudományos munkát végeznek, melyek a város érdekében hasznosíthatók ösztöndíjat alapít. A 
képviselők ezt jóváhagyták, bevitték a költségvetésbe, aztán szakember bevonásával eldönti 
ki fog ebben részesülni. Zászló esetében, valószínű kevés lesz a tervezett összeg, nem fogják 
tudni megcsinálni. Jelenleg tervezés alatt van, az egyiket a Kecel hegyi kettős kereszt mellé, a 
másikat a Városligeti domb tetején szeretnék elhelyezni, hogy mindenhonnan lehessen látni,  
hogy magyarok vagyunk. Ha ez a kettő elnyeri a városlakók tetszését, akkor építenek még 
ötöt, mert hét domb veszi körül a várost. 10 millió forintos keretösszeget kért, nem tervez 
egyelőre változásokat, de lehet, hogy lesznek. Dolgozik azon, hogy az élményfürdő és 
jégcsarnok esetében is csökkenjenek a Holding terhei, amit fizetni kell lízingdíjként, illetve 
bérleti díjként. 2015. március  1-től teljesen átrendezte az állam a közte, illetve az  
önkormányzatok közötti feladat megosztást a szociálpolitikában. Ha figyelte képviselő úr,  
abban az időszakban több olyan feladat, ami önkormányzati feladat volt azt az állam magához  
vonta és maga látja el azon jogcímeken belül a különböző támogatásokat és itt is hagyott. Két 
blokkra tudná osztani az idei szociálpolitikát, az egyik, hogy a Kormányhivatalnál vannak a 
jövedelem kompenzáló támogatások és az állam azt vállalta magára, hogy olyan támogatási 
formákat fog adni, amely jövedelmet kompenzál. A Polgármesteri Hivataloknál pedig a 
kiadás kompenzáló támogatások vannak, itt maradt a lakásfenntartási támogatás. Nem 
kötelező feladatként, de felvállalták, önként vállalt feladatként, hogy továbbra is működtetik. 
Ez a két kategória, amiben teljes átrendezés történt, most először jelenik meg így a 
költségvetésünkben is, jó szemmel észrevette, de közel sem olyan, mint a tavalyi, mert  
teljesen átrendeződött az egész struktúra. Kötelező feladatokból kikerült a lakásfenntartási 
támogatás és az adósságkezelési támogatás, a város mindkettőt megtartotta önként vállalt 
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feladatként és bejött egy új települési támogatási forma, amellyel továbbra is biztosítják. Négy 
új ellátási formát is megtalál magában a táblázatban, a beiskolázási segélyt, a speciális diéta 
támogatását, az idősek világnapján az idős kaposváriak támogatását, és karácsonyi támogatást 
a fogyatékosoknak. Ezek az új támogatási formák jelentek meg. Amikor arról beszélnek, hogy 
személyre szabott többszintű támogatási rendszert építettek ki, ez azt jelenti, hogy egy 
személy egyszerre többféle támogatást is kaphat a városban. Mindig azt és azt a fajtát, amire 
szüksége van. Azért gyűjtött ki rá példát, hogy legyen szemléletes-e tekintetben, hogy a 
szociálpolitikának megfelel,  rászoruló az adott család az részesülhet rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben, lakásfenntartási támogatásban, adósságkezelésben, 
gyógyszertámogatásban, illetve rendkívüli települési támogatásban. Ebből látják azt, hogy a 
rendkívüli települési támogatás kivételével mindegyik konkrét, ha nem tudja kifizetni a 
rezsijét, részesülhet abból, ha nagy a gyógyszerszámlája, akkor részesülhet abban. Nem egy-
egy támogatás az, amelyhez a támogatott hozzájut, hanem ezt hívták és fogalmazták 
személyre szabott többszintű támogatási rendszernek. Ezért nehéz összefüggést találni a két  
tábla között. Teljes mértékben optimista a tekintetben, hogy amikor majd hozzák be a 2015. 
évi beszámolót, akkor látni fogja Torma tanácsnok úr, hogy ennél azért erősebbek, ami a 
tartalékot illeti e tekintetben. Hozzászólások következnek, 5 perces időkeretben. Arra kért  
mindenkit, próbálja betartani az időkeretét. 
  

-----Hozzászólás költségvetéshez----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Idézte a költségvetési előterjesztés első mondatait, mely szerint 
„2015. városunk történetének egyik legsikeresebb éve volt. Mindazt sikerült megvalósítani,  
amit közösségünk eltervezett, sőt az élet bizonyos területein olyan álmaink is valóra váltak, 
amelyekre nem is mertünk gondolni”. A felsorolt eredmények közül csak egy időszerű, 
társadalompolitikailag fontos témakörre reagálna. Az előterjesztésben 2015. novemberi adatra 
hivatkozva olvasható, tizenegy éve nem volt olyan alacsony a munkanélküliek száma, mint  
ma. Nem hasonlítható össze a két adat, ugyanis 2004-ben a regisztrált munkanélkülieket  
tartották nyilván, 2015-ben a regisztrált álláskeresőket. Azért sem összehasonlítható, mert 
2004-ben még nem volt közfoglalkoztatási program, 2015-ben 463 közmunkás javította 
Kaposvár foglalkoztatási statisztikáját. Az a helyes célkitűzés, hogy mindazok számára, akik 
dolgozni akarnak, lehetővé kell tenni a munkát, nem a közmunkáról szól. Elismeri a 
közmunka fontosságát, azonban közmunkára alapozott teljes foglalkoztatottságtól nem lesz 
erősebb a kaposvári gazdaság. Közmunkás bérekkel nem lehet a polgári berendezkedést és 
jólétet megteremteni. Sajnos két évvel az uniós ciklus megnyitása után is az olvasható a 
költségvetésben, hogy 2016. elsősorban a pályázatok előkészítésének, benyújtásának időszaka 
lesz. Sikeres pályázatok esetében megkezdhetik a megvalósítás előkészítését is. Olvasatában 
azt jelenti, hogy a kivitelezések jobb esetben is csak 2016. végén, de inkább 2017. elején 
indulhatnak. A 67-es út korszerűsítésének 77 milliárdja nem érinti a költségvetésüket. A 
Modern Városok program Kaposvárra eső 122 milliárdjából fennmaradó, mintegy 45 milliárd 
így is elképesztően nagy összeg. Ennek elköltése, beruházások megvalósítása másfél, két év 
alatt, azaz a 2018-as országgyűlési választásokig emberfeletti munkát fog jelenteni. A 45 
milliárdhoz jön még hozzá az ITP-hez kapcsolható 14,7 milliárd, melynek elköltésére 
szerencsére több idő áll rendelkezésükre, bár konkrét felhasználásáról viszonylag keveset 
tudnak. Ma már tapasztalati tény, hogy a szociális ellátó rendszer átalakítása csökkentette a 
helyi szociálpolitika mozgásterét, romlottak a működési feltételei. Az előterjesztés elismerően 
szól a csekély számú, felsőfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei dolgozók fizetés 
emeléséről. Meg kellene említeni azonban, hogy a bölcsődékben, családsegítőben 
nagyszámban vannak olyan 30-35 éves munkaviszonnyal rendelkező szakképzett dolgozók, 
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akiknek besorolási bére 30 ezer forinttal marad el a ma hatályos bérminimumtól. Polgármester 
úr közmeghallgatáson szülői kérés kapcsán kijelentette, a három gyermekes szülő kérését 
mindenki tekintse parancsnak. Nem csak személyes érintettség okán veti fel, a szociális 
ágazat működési feltételeinek romlását jelentheti az is, hogy a SzocioNet – egyébként 
tájékozatlan, minimális empátiával sem rendelkező – vezetői egy, a két gyermekét egyedül 
nevelő édesanyára olyan embertelen munkarendet kényszerít rá, amely idegen a Kormány 
családpolitikájától.  Minősíti a SzocioNet vezetőit az is, noha tudják a csonka család egyik 
gyermeke halmozottan súlyos fogyatékos, segítség helyett mégis álságos és cinikus tanácsokat 
adnak. Kérte, ne csak a parkolási feltételek terén szerezzen érvényt a három gyermekes 
szülőknek, hanem e téren is. Fontosnak tartja a költségvetés erényeként megjegyezni, hogy a 
működési költségvetés a korábbiakhoz képest jóval kisebb mértékben finanszírozza a 
fejlesztési költségvetés hiányát. Ez azt jelenti a városüzemeltetéstől kevesebb pénz kerül 
elvonásra, úgy tűnik neki is megvalósul egy évtizedes álma. Mennek előre.  
 
Pintér Attila tanácsnok: A kérdések nagy részére választ kaptak. Egy kérdésére nem kapott 
választ, mikor reméli a megállapodás megkötését a Kormánnyal az út-, járda felújításokkal 
kapcsolatban?  
 
Szita Károly polgármester: Már megkötötték a megállapodást.  
 
Pintér Attila tanácsnok: Az 1 milliárd forintos keretösszeget említette, hogy valóban erre az  
évre 1 milliárd forintot tudnak szánni út-, járda és híd felújításra. Nem tudja mennyire fogja ez  
az igényeket kielégíteni, de örvendetes, hogy az előterjesztéshez képest már ismernek egy 
összeget, amit szeretnének ilyen célokra fordítani. A Rákóczi Stadiont illetően azt javasolta, 
hogy maradjanak a valóságnál, annál, ami a Közgyűlésen elhangzott, és amiről a Közgyűlésen 
beszéltek. Soha nem kérdőjelezték meg, hogy a Rákóczi Stadiont fel kell újítani, vagy nem 
kell felújítani, sőt épp ellenkezőleg. Amikor arról szólt, hogy nem sikerült az NB I-ben 
maradni, ezért nem érdemli meg a csapat és a város a rekonstrukciót, és mivel nem került  
aláírásra a támogatási szerződés, álljanak el a teljes rekonstrukciótól. Ehhez képest tárgyalnak 
most egy 500 millió forintos, csökkentett paraméterű felújításról. Kérdése arra vonatkozott, 
hogy mit jelent maga az 500 millió forintos felújítása a stadionnak, és azt kell mondja, amely 
azt kérte a Kormánytól – pl. Pécs polgármestere – ne álljon el korábbi szándékától és a pécsi 
stadion felújítását a korábbi összeggel támogassa, és ne vonjon el támogatási összeget. 
Legutóbb javaslatára úgy foglalt állást polgármester úr, hogy teljes egészében nem állnak el a 
felújítás lehetőségétől, hanem a jövőben, amikor a csapat esetleg az NB II-ben, vagy az 
élvonalban tud szerepelni továbbra is élnek ezzel az igénnyel. Igyekszik a kormányfővel 
olyan megállapodást kötni, ami lehetővé teszi majd a teljes összegű felújítást. Soha, senki 
nem kérdő jelezte meg azt, hogy érdemes-e felújítani a Rákóczi Stadiont, és azt sem 
kérdőjelezték meg a jelenlegi Közgyűlésen, hogy 500 millió forintot kell-e költeni a stadionra 
vagy sem. A felújítás tartalmára irányult csak a kérdés. Közvilágítást illetően, néhány napja 
járta körbe a várost és látta, hogy több utcában, főleg a belvárosban nem világít a közvilágítás  
több szakaszon. Hosszú időn keresztül probléma volt, és továbbra is kérdés benne a 
polgármesteri válasz alapján, hogy miért kell ennyi ideig várni,  hogy egy ilyen problémát 
lehessen orvosolni. Miért kell napokat, heteket várni, hogy az EON egy ilyen típusú hálózati 
problémát orvosolni tudjon. Véleménye szerint az ilyen problémákat hamarabb kellene 
orvosolni, mint 9-10 nap. A zászlókat illetően kérdése arra vonatkozott, hogy mi célt 
szolgálnak ezek a zászlók 10 millió forint értékben. Most már tudják, hogy többet kíván erre 
polgármester úr szánni, és nem is két helyen, hanem több helyen. Nyílván erre vissza fognak 
később térni. A Kisgát területi hasznosítását illetően nem elégszik meg azzal a válasszal, amit  
kapott. Tudja, hogy polgármester úr a város ügyeit illetően sokkal mélyrehatóbb, sokkal 
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részletesebb, és sokkal árnyaltabb információkkal rendelkezik olyan kérdésekben is, amely 
közvetlenül nem tartozik az önkormányzathoz. Ez is egy ilyen kérdés. Azt gondolja, 
polgármester úr figyelemmel kísér olyan beruházásokat is, amelyek nem az önkormányzathoz 
tartoznak. Véleménye szerint a költségvetés kapcsán ennek a területnek a hasznosítására 
vonatkozó kérdés igen is helytálló, remélte, hogy valamilyen információt meg tud velük 
osztani. Mert reméli polgármester úr az ilyen típusú beruházásokat is figyelemmel kíséri, mint  
ahogy eddig is tette.  
  
Szita Károly polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. Pár dolgot reflektálna. Kováts 
Imre hozzászólását megköszönte, akkor is, ha van olyan része, amelyet vitat, de nagyon 
korrekt és előremutató hozzászólást kapott. 2000-el kezdené, a nyilvántartott álláskeresők 
száma Kaposváron 2456 fő, 2001-ben 2144 fő, 2002-ben 2130 fő, 2003-ban 2164 fő,  2010-
ben 3780 fő,  2015-ben 2494 fő. Ezen belül a decemberi az 1900 fő,  ami a munkavállaló korú 
népesség 15-64 év közötti kor, az 4,3 % ráta. Bár csak ilyen ütemben haladnának tovább, ezt 
kívánja. Ebben része van természetesen a közfoglalkoztatásnak és része lesz 2016-ban is, és 
2017-18-ban is. Ha megnézik a közfoglalkoztatottak részarányát, hogy 1000 
közfoglalkoztatott esetében mennyi a 8 általánossal sem rendelkező közfoglalkoztatott, ott 
jelentős számot fog találni.  A munkanélkülieket, ha a belső elemzését megnézik, eddig a 
munkanélküliek regisztrált létszámát tekintve a legjelentősebb számban korábban a 
közfoglalkoztatási programok megindulása előtt a 8 általános vagy azzal sem rendelkező 
emberek voltak. Ez jelentősen megváltozott a közfoglalkoztatás beindításával. Az ő számuk 
34, 35, 36 % volt az össz populáción belül és ez lement 25 % alá. Egyértelmű, és érthető 
módon, mert őket viszi el legnagyobb mértékben a közfoglalkoztatás. Átalakultak ezek az 
arányok, a regisztrált munkanélküliek közül még most is a legalacsonyabb a diplomával 
rendelkező embereknek a száma. Közel azonos számban van a szakiskola és a szakképző 
iskolák száma és a legmagasabb a csupán érettségivel rendelkezők száma. Így rendeződött át 
és ez annyit jelent, hogy nagyon erősen megjelentek Kaposváron már a munkaerőhiány jelei 
is bizonyos szakmaterületeken belül. Ha Keresztes Péter államtitkár úrnál sikeres lesz a 
tárgyalása, akkor lehet a következő Közgyűlésen is be tud pluszban számolni. Talán nagyobb 
benne az empátia egy átlagembernél a másik iránt, de minden körülmények között megvédi 
azokat a kollégáit, akik ezt megérdemlik. A Polgármesteri Hivatalban és az általa működtetett 
intézményekben a kollégái jelentős része megérdemli, hogy megvédje azokat. Különösen 
megvédi azokat, akik a szociálpolitika területén dolgoznak, mert iszonyatos munkateherrel,  
jelentős problémákkal találkozva az életük részének tekintik azt, hogy más embereken 
segítsenek. Függetlenül attól, hogy a Polgármesteri Hivatalon belül dolgozik, vagy a 
SzocioNetnél.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3730   Száma: 16.01.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2016 január 28 09:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88,89 88,89 
Nem 2 11,11 11,11 
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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: 
 
8/2016. (I. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 

1. A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ra 
figyelemmel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 353/2011.(XII.30.) 
Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási 
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a következők 
szerint állapítja meg: 

                                                                                                                                      (e Ft-ban) 
Megnevezés 2017. év 2018. év 2019. év 

Saját bevételek összege 5.172.294 7.560.840 5.101.557 
Saját bevételek 50 %-a 2.586.147 3.780.420 2.550.779 
Az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség  

 
553.554 

 
550.154 

 
544.154 

 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:                     2016. december 31.  

 
 

2. A Közgyűlés a Polgármesternek a költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott 
átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóját tudomásul veszi. 

 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:                     azonnal 
 

 
3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati költségvetési szerveknél lévő  

üres, illetve megürülő álláshelyek csak az álláshelyek fenntartása szükségességének 
fenntartói felülvizsgálatát követően tölthetők be. 
 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:                     2016. december 31. 

 
4. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Polgármesteri Hivatal részére az  

ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabványok szerint 2016. évben működtetett 
információbiztonsági irányítási rendszerének tanácsadói támogatására 1.150 e Ft-ot, az 
ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint kiépített rendszer kockázatelemzés 
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és értékelésének felülvizsgálatára 490 e Ft-ot, a belső kontrollrendszer fejlesztéséhez 
szükséges tanácsadói támogatásra 700 e Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetésében (a 
tárgy évi szolgáltatás díjának pénzügyi kiegyenlítésére tárgy évet követően kerül sor). 
 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           dr. Csillag Gábor jegyző 
                                    Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:                     2017. január 15. 

 
5. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap 2016. évi bevételeiből 6.600 e Ft-ot a 

költségvetésben jóváhagyásra kerülő környezetvédelmi célokat megvalósító 
víziközmű felújítási feladatokhoz, a szennyvízszivattyúk értéknövelő felújításához 
használ fel, 1.500 e Ft-ot pedig a Környezetvédelmi Alapba helyez a természeti és az 
épített környezet védelmét szolgáló tevékenységek pályázat útján történő 
támogatására. A Közgyűlés felhatalmazza a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  
Műszaki Bizottságot a pályázati eljárás lefolytatására. 

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

 
6. A Közgyűlés a sportszervezetek által az önkormányzati intézményekben 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 855 
Kaposvári Kosárlabdázók Köre 1 196 
Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 612 

Összesen 2 663 
  

Bérbeadó  Bevételi többlet elvonás (e Ft) 
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 67 
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság 2 596 

Összesen 2 663 

 
Felelős:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Molnár György igazgató 

      Szerb György sportreferens 
Határidő:              2016. június 30.  
 

7. A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére jóváhagyott 10.000 e Ft 
kölcsön visszafizetési határidejét 2016. december 31-re módosítja.  
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:            2016. december 31. 
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8. A Közgyűlés a 2015/2016-os bajnoki idény tavaszi időszakára jóváhagyott 

önkormányzati támogatásból a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére 17.290 e Ft-ot, 
a Fino Kaposvár Kaposvári Röplabda Sportegyesület részére 11.500 e Ft-ot de 
minimis támogatásként biztosít.   
 
A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Fino Kaposvár Kaposvári Röplabda Sportegyesület 
részére 2016. év I. félévére jóváhagyott 15 millió Ft támogatás kiutalására három 
részletben kerüljön sor (2016. január 15-ig 3.500 e Ft utánpótlás, 2016. február 10-ig 
5.000 e Ft de minimis, 2016. március 05-ig 6.500 e Ft de minimis). 

 
Felelős:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
                             Szerb György sportreferens 
Határidő:              2016.  március 31. 
 

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Honvéd u. 
9. szám alatti 27 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú “üzlethelyiség” 
megnevezésű helyiségcsoportot (4773/12/A/9 hrsz.) a törzsvagyonába helyezi és  
határozatlan időre a SzocioNet Egyesített Szociális  és Gyermekjóléti Intézmény 
használatába adja iroda céljára.  

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

10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata kezdeményezi az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál 
a kaposvári 637 hrsz-ú ingatlan jelen előterjesztés 1. sz. függelékét képező térkép 
szerinti területének ingyenes önkormányzati vagyonkezelésbe adását az ingatlanrész 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáig. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a - földmérő által készített változási vázrajznak megfelelően pontosított 
térképnek megfelelő ingatlanrészre kötendő-vagyonkezelési szerződés tartalmának 
egyeztetésére, és a vagyonkezelési szerződés aláírására utólagos beszámolási 
kötelezettséggel. 

Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjaiban meghatározott 
településfejlesztési, településrendezési, településüzemeltetési feladatainak biztosítása 
érdekében kívánja vagyonkezelésbe, majd tulajdonba venni.  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a vagyonkezelésbe adás  
érdekében felmerülő költségek megtérítését. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kaposvár 637 hrsz-ú ingatlan 
ingyenes önkormányzati vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos eljárás során az  
Állami Egészségügyi Ellátó Központ felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi 
nyilatkozatot megtegyen. 
 

            Felelős:  Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Molnár György igazgató 
            Határidő:  2016. március 31.  
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11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Magyar 

Államkincstár részére biztosítja a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti ingatlanon 
található utcafronti épület I. és II.  emeleti, valamint földszinti, mindösszesen 847 m2 
alapterületű helyiségcsoportja térítésmentes használatát 2016. április 01. napjától 
határozatlan időre, de legfeljebb a közfeladat ellátásának időtartamára. Az általános  
forgalmi adót a Magyar Államkincstár köteles az Önkormányzat részére számla 
alapján havonta megfizetni. Az Államkincstárt terhelik az üzemeltetéssel kapcsolatos 
költségek. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés 2. sz. 
függelékét képező, a Magyar Államkincstárral kötendő használati megállapodást 
jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés lényegi tartalmát nem érintő 
pontosítások átvezetésére, a szerződés aláírására. 

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

12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 3336 hrsz-
ú ingatlan megközelítőleg 806 m2 nagyságú területét pályázati eljárás lefolytatását 
követően az alábbi feltételekkel értékesíti: 
- az ingatlanrész vételára 3.500 Ft/m2, 
- a telekalakítási- és az esetlegesen szükséges szolgalmi jog átvezetési munkarészek 

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

engedély kiadása, az adásvételi szerződés elkészíttetése vevő kötelezettsége és  
költsége, 

- a telekalakítás és a tulajdonjog átvezetésének ingatlan-nyilvántartási költségei vevőt 
terhelik, 

- az Önkormányzat a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. 
 
A Közgyűlés a kaposvári 3336 hrsz-ú ingatlanból a telekalakítással érintett és 
értékesített területet a törzsvagyonából kiveszi. 

 
           Felelős:                              Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
           Határidő:                            2016. június 30. (szerződés kötés) 
 

13. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 492/13 
hrsz-ú, Gróf Apponyi Albert közben lévő közterületen 10 egységből álló garázssor 
alatti földterület pályázat útján történő értékesítését az alábbi feltételekkel: 

 
- vételár 10.000,- Ft/m2, amit Áfa fizetési kötelezettség nem terhel; 
- a telekalakítási munkarészek és az adásvételi szerződés elkészíttetése, a 492/13 hrsz-ú 

földterület megosztásával a 10 garázs alatti ingatlanrész külön helyrajzi szám alá 
vonása vevők kötelezettsége; 

- a telekalakítás, valamint a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetés 
költségei, továbbá a forgalmi értékbecslés díja vevőket terheli;  
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- a felépítmény-tulajdonosoknak vállalniuk kell a garázssor egységes, város i 
főépítésszel egyeztetett terv alapján történő felújítását.  

 
            Felelős:  Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Molnár György igazgató 
            Határidő:  2016. február 29. (pályázat kiírása) 
 

14. A Közgyűlés úgy határozott, hogy jelen előterjesztés 4. sz. függelékét képező, a 
Kaposvári Vízügyi Sport Club, mint kedvezményezett által a kaposvári 0425/25 hrsz-ú 
ingatlanon megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó ingatlanhasználat tárgyában, 2015. 
december 11. napján aláírt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot jóváhagyja. 

            Felelős:  Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Molnár György igazgató 
            Határidő:  2016. február 15.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3731   Száma: 16.01.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2016 január 28 09:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83,33 83,33 
Nem 2 11,11 11,11 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 2/2016.(II.5.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----2. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. alapszabályának módosításáról----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester: A bizottságok támogatták az előterjesztést, így nincs szóbeli 
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kiegészítése. 
 

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

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

 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3732   Száma: 16.01.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2016 január 28 09:48  
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: 
 
 
9/2016. (I. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kapos Holding Zrt. 
alapszabályának módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. alapszabálya I/3 ponttal történő kiegészítését, és a X/3. 
pontjának módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 

„I/3. 

A társaság telephelye: 7400 Kaposvár, Cseri utca 16. (hrsz.: 9342).” 

„X/3. Az első Igazgatóság kijelölése 

A Zrt. első Igaz gatóságának tagjait és annak elnökét az Alapító jelen Alapszabályban jelöli ki,  
a későbbiek során a Ptk. szabályainak megfelelően választja. Az igaz gatósági tagok 
újraválaszthatók. 

Az első Igazgatóság tagjai:  
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1. Gombos Attila (szül.hely, idő: Dombóvár, 1972. május 17., a.n.: Gaál Magdolna, 
adóazonosító jel: 8384870241) 7400 Kaposvár, Apáczai Csere János utca 2/B. szám alatti 
lakos, az igazgatóság elnöke,” 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2016. február 15. 
 
 
 
 

-----3. Előterjesztés a Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület turisztikai szervezet 
fejlesztésére benyújtandó pályázatához szükséges önkormányzati döntések 

meghozataláról----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester: A Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület pályázatot kíván 
benyújtani és ahhoz kérnek önerőt. A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést. A 
Marketing Bizottság a határozati javaslatot 4. ponttal egészítette ki. Támogatta a bizottság 
javaslatát.  
 

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

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

 
 

Szita Károly polgármester: Kérte, szavazzanak a határozati javaslatról a kiegészítéssel 
együtt.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3733   Száma: 16.01.28/3/0/A/KT 
Ideje: 2016 január 28 09:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
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Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
10/2016. (I. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár és a Zselic 
vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület részére 5 562 802 Ft összegű  
támogatást biztosít a GINOP-1.3.4-15 kódszámú, Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése 
című pályázathoz szükséges önkormányzati önerő biztosítására a 2015. évi költségvetés 
általános működési tartaléka terhére. A forrás biztosítására a pályázat megvalósításának éves  
ütemezéséhez igazodóan kerül sor. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
   Molnár György igazgató 
Határidő:   azonnal (kötelezettségvállalás) 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvár és a Zselic 
vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesületnek GINOP-1.3.4-15 kódszámú, 
Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése című pályázathoz pályázati önerőként az Együd 
Árpád Kulturális Központ 26 072 Ft, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 26 072 
Ft támogatást biztosítson. A támogatás forrása a 2015. évi költségvetés általános működési 
tartaléka. 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
   Molnár György igazgató 
Határidő:   azonnal (kötelezettségvállalás) 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt 
megvalósítás időtartamára és a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül a tárgyévet 
megelőző évben beszedett idegenforgalmi adó 40 %-át átadja a Kaposvár és a Zselic vidéke 
Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesületnek, mint helyi TDM szervezetnek, mely 
beleszámítandó az éves működési támogatások összegébe. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
   Molnár György igazgató 
Határidő:   azonnal (kötelezettség vállalás) 
   2023. december 31. 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Egyesület keresi a térségi együttműködés lehetőségét a régióban lévő többi TDM szervezettel, 
illetve Dombóvár városával, mely kapcsolatok elősegíthetnék magasabb támogatási összegű  
pályázatok benyújtásának lehetőségét is. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   2016. december 31. 
 
 

-----4. Előterjesztés a közbiztonság fokozását szolgáló támogatásról----- 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester: A Polgárőr Egyesület kérte az önkormányzat támogatását. 
Javasolta a támogatás megadását azzal a feltétellel, becsatolta azt az együttműködési 
megállapodást, amely az 1 millió forintos plusz támogatás, ami a költségvetésben elfogadásra 
került. A plusz 1 millió forintért, plusz járőrszolgálatokat kell teljesíteniük, errő l szól ez az  
előterjesztés. 
  

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3734   Száma: 16.01.28/4/0/A/KT 
Ideje: 2016 január 28 09:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
11/2016. (I. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az önkormányzat 2016. évi 
költségvetési rendeletében a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület részére 1.500.000,-Ft, 
azaz Egymillió-ötszázezer forint támogatást biztosít.  
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. február 15. 
 
 

-----5. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervének 
módosításáról----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester: Erre azért kerül sor – mint ahogy a költségvetés tárgyalásánál 
bejelentette – nem a befizetett bérleti díjból adott felújítási keret, ami a Vízműnél van, 
valósítják meg a Bajcsy Zsilinszky utca csapadék közmű cseréit, hanem abból a 2 milliárd 
forintból, amivel rendelkezhetnek pluszban. Infrastruktúra, beruházásokra és fejlesztésekre, 
viszont ha onnan kiveszik ezt a több mint 200 millió forintot, akkor célszerű berakni valami 
mást. Ez az előterjesztés szerepel a képviselők előtt.  
 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3735   Száma: 16.01.28/5/0/A/KT 
Ideje: 2016 január 28 09:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
12/2016. (I. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízközmű szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési 
tervének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta. 
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1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár – Juta – Kaposhomok – Zselickislak 

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

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

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

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. február 15. 

 
 
 

-----6. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I-XI. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 
 

Pintér Attila tanácsnok: A bevételi hátralékok alakulásáról szóló tájékoztató táblázatban 
szerepel egy olyan tétel, hogy reklámtábla és ebből 180 napon túli tartozás – nyilván ez a 
korábbi reklám rendszer gazdánkat jelenti a City Média Kft-nek a tartozását – 41,6 millió 
forint. Többször rákérdezett már, hogy mikor tudnak érvényt szerezni ennek a 
követelésüknek. Akkor azt a választ kapta, ha nem fizetik be, akkor peres úton fogják 
rendezni a dolgok. Az önkormányzat így is tett, peres úton próbálta meg a követelést 
behajtani nem sikerült. Végrehajtási eljárást kezdeményeztek, most jelen pillanatban milyen 
esélyük van, mi a további szándék? 
  
 
Molnár György igazgató: Nem zárult még le a végrehajtási eljárás, folyamatban van.  
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-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3736   Száma: 16.01.28/6/0/A/KT 
Ideje: 2016 január 28 09:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
13/2016. (I. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2015. évi 
költségvetés I-XI. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----7. Előterjesztés az új városi uszoda megvalósításához szükséges ingatlan 
tulajdonjogának megszerzéséről----- 

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

 
 

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

Pintér Attila tanácsnok: Tudják jól az értékbecslőnek az álláspontját, hogy mennyit ér az az 
ingatlan. Ehhez képest – és azt is tudják, hogy nem terheli ÁFA ezt az összeget – miért van 
szükség 25 millió forintra a 18,3 millió forinthoz képest, ami az értékbecslői ár? 
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Szita Károly polgármester: Ettől a pillanattól kezdve Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezt az 
ingatlant bírósági döntéssel fogják tudni megvásárolni.  Indítsák el a kisajátítási eljárást, 
függetlenül attól, hogy van egyezség, vagy nincs egyezség. A Bíróság eldönti, mennyit kell 
fizetnünk az ingatlanért, lehet, hogy ez 6 hónapba kerül. Kolléganők, Molnár igazgató úr ezt 
kell csinálni, nincs alku tovább semmi. Kisajátítási eljárás elindul, a Bíróság mondja meg, 
mibe kerül.  
 

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

Szita Károly polgármester: Kérte, szavazzanak az elhangzott módosítással együtt a 
határozati javaslatról. 

Szavazás eredménye 
 

#: 3737   Száma: 16.01.28/7/0/A/KT 
Ideje: 2016 január 28 09:54  
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: 
 
 
14/2016. (I. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kaposvári 7090/2 hrsz-ú, „kivett vendéglő” 
megnevezésű, a Kapos-Fókusz Építőipari és Ingatlanhasznosító Kft. tulajdonában lévő  
ingatlan vonatkozásában felhatalmazza a Polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatása 
iránt kérelmet nyújtson be a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § c.) „terület- és  
településrendezés”, valamint q) „sportinfrastruktúra” fejlesztése közérdekű célokra 
hivatkozással Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 
1803/2015. (XI.10.) Kormányhatározat 8. pontja alapján. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kisajátítási eljárás lefolytatása során az 
Önkormányzat képviseletében teljes jogkörben eljárjon, valamennyi nyilatkozatot megtegye. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:                            2016. december 31. 
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kisajátítási eljárásról szóló 2007. évi CXXIII. 
törvény 24. § (5) bek. c.) pontja alapján nyilatkozik, hogy a kártalanításhoz szükséges  
pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:                            2016. december 31. 
 
 
 
 
 

-----8. Előterjesztés alapítványi támogatásról----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3738   Száma: 16.01.28/8/0/A/KT 
Ideje: 2016 január 28 09:55  
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: 
 
 
15/2016. (I. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatáshoz: 
 



30 

 

A Polgármesteri Keret terhére 
 

- „Báb-Szín-Tér” Közhasznú Alapítvány részére    100.000,-Ft 
     („Nézz egy nagyot!” program költségeihez.) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. február 29. 
 
 
 
 

-----9. Interpelláció----- 
 

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

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

 
Kováts Imre képviselő: „Már a polgármester kérése sem szent? A Közgyűlés az elmúlt év 
szeptember 10-i ülésén tárgyalta az Integrált Területi Program véglegesítését. A tárgyalt 
napirendi pont kapcsán szóvá tettem, hogy a Kormány és a Közgyűlés által véglegesített 
Integrált Területi Programban több téves adat, helytelen megállapítás szerepel. A 9. oldalon 
visszaidézem a következő olvasható: „Kaposváron a gazdaságilag aktív népesség száma 2001. 
és 2011. között szinte alig változott (2011-ben 29.394 fő), ugyanakkor a nyilvántartott 
álláskeresők száma közel megduplázódott 2007. és 2013. között.” A Közgyűlésen jeleztem, 
hogy a gazdaságilag aktív népesség, a 15 és 74 év közötti korhatárról van szó, megjelölésekor 
téves adat szerepel. Szóvá tettem azt is, hogy a nyilvántartott álláskeresőket a munkavállaló 
korú népességhez kell viszonyítani, ami 15 és 64 közötti korosztályt számlál. Azt is 
elmondtam téves azon állítás, miszerint a nyilvántartott álláskeresők száma megduplázódott 
2007. és 2013. között. Ugyancsak a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2007. január 20-i adata 
szerint a regisztrált álláskeresők száma 2974 fő volt, míg 2013. január 20-i adata szerint 4401 
fő volt. Az emelkedés valóban jelentős, 48 %-os volt, azonban így is messze van a 
megduplázódástól. Megjegyzem az év végi – tárgyévet követő 20-i adatok, nyílván a 
közmunkások foglalkoztatása számának növekedése miatt csökkenést mutat, azaz ez a lényeg 
2013. végén kevesebben kerestek állást, mint 2007. végén. A 20. oldalon és még 
demolesztálóbb a következő olvasható „Az egészségügyi fejlesztéseknek egy kiemelt iránya 
lehet a jövőben a rehabilitációs tevékenységek körének bővülése, melynek fejlesztési 
irányának fontos első lépéseként a helyi termálvíz gyógyvízzé minősítését kell elérni”. Csak 
jelzem a kaposvári uszoda – régi nevét használom – I-es és II-es elöregedett kútjainak 
rekonstrukciója után csak az egyik kút adott, és add mai is gyógyvíz minőségű vizet. 
Kétségtelen a Virágfürdő megépítésekor többszöri nekifutásra sem sikerült gyógyvíz 
minőségű vizet adó kutat fúrni. Ez csak az uszodai rész és a termálfürdő  rekonstrukciója után 
sikerült 2011-ben. Kijelenthető tehát – ellentétben, ami van az anyagban – a kaposvári uszoda 
és élmény- és gyógyfürdő 60-as évek közepe óta folyamatosan rendelkezik gyógyvizet adó 
kúttal, ezért nem szükséges a helyi termálvíz gyógyvízzé minősítése. Az ilyen megalapozatlan 
feladat meghatározás rombolja a létesítmény amúgy sem makulátlan hírnevét, megítélését.  
 
A Közgyűlésről készített jegyzőkönyv szerint „Szita Károly polgármester kérte Szirják 
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Imréné igazgatót, ha találnak az anyagban olyan szakmai rossz megfogalmazásokat, amire 
Kováts Imre képviselő úr is utalt, nézzék át és szedjék ki belő le, vagy javítsák ki”. Az általam 
felvetett hibák, tévedések kijavítása a mai napig nem történt meg. Mi kell ahhoz, hogy a 
felkért igazgató eleget tegyen a kérésnek? Megjegyzem és tulajdonképpen az interpelláció 
ennek szól inkább, az önkormányzat honlapján található, a város társadalmi, gazdasági életét 
bemutató értékelő, feladat meghatározó dokumentumokban, nagyszámú téves adat található. 
Fontosnak tartom egy megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező hivatali dolgozót 
megbízni a hibás adatok kiszűrésével, korrigálásával.  
 
Megjegyzem azt is, hogy nem emlékszem az elmúlt húsz évbe, hogy bármikor hivatali 
dolgozó tevékenységét kritizáltam volna Közgyűlésen, ma sem ez történt, még az előző  
napirendi pont kapcsán sem. Csupán arra akarok utalni, hogy a város honlapját egyre többen 
olvassák, én is használom és az ott szereplő adatok felhasználása nemcsak etikai,  hanem 
politikai követelménye is egy képviselőnek. Ehhez kérem a segítséget. Köszönöm!” 
 
  
dr. Csillag Gábor jegyző: „Tisztelt Képviselő Úr! A 2015. szeptember 10-i Közgyűlésen, és  
interpellációban szóvá tette, hogy az Integrált Területi Programban helytelen adat, helytelen 
megállapítás szerepel, mellyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom. Véleménye szerint 
az ITP 9. oldalán szereplő alább idézett szövegben helytelen adat, illetve téves megállapítás 
szerepel „Kaposváron a gazdaságilag aktív népesség száma 2001. és 2011. között szinte alig 
változott, 2001-ben 29394 fő, ugyanakkor a nyilvántartott álláskeresők száma közel 
megduplázódott 2007. és 2013. között”. A gazdaságilag aktív népesség száma tekintetében az  
idézett szövegrészben szereplő adatok a KSH honlapján elérhető, nyilvános adatbázisból 
származnak, a KSH által használt fogalmakat alkalmazva, mely szerint a gazdaságilag aktív 
népesség egyenlő a munkaerőpiacon megjelenők, azaz a foglalkoztatottak és a 
munkanélküliek együttes száma. A KSH adatok szerint 2001. évben a foglalkoztatottak száma 
26863 fő, a munkanélküliek száma 2554 fő, a gazdaságilag aktív népesség összesen 29417 fő.  
A KSH adatok szerint 2011. évben a foglalkoztatottak száma 25605 fő, a munkanélküliek 
száma 3789fő, gazdaságilag aktív népesség összesen 29394 fő.  
 
Az adatok az alábbi linken érhetők el: 
 
2001-es adat:  
http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/06/14/data/tabhun/4/load02_1_3.html 
 
2011-es adat: 
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_14   a 4.1.5.1-es pontban 
 
A gazdaságilag aktív népesség száma 2001. és 2011. között mindössze 23 fővel csökkent, erre 
tett megállapítás, miszerint alig változott, véleményünk szerint helytálló. A nyilvántartott 
álláskeresők száma tekintetében az Ön által is jelzett 2007. január 20. és a 2013. január 20-i 
adatok szerint 48 %-os – közel másfélszeres – volt a növekedés, míg a tartósan nyilvántartott 
álláskeresők számának növekedése ugyanebben az időszakban 68 %-os – több mint  
másfélszeres –, bár ebben az esetben is a „közel megduplázódott” megállapítás valóban nem 
pontos.  
 
Az ITP 20. oldalán szereplő, a helyi termálvízzel kapcsolatos szövegrész tekintetében is tett 
észrevételt. Tájékoztatom, hogy a Fürdő I-es termálkútja adott először gyógyvíz minősítésű  
vizet, melynek vízhozama azonban kevés a megnövekedett számú termálmedence ellátására. 
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A Fürdő rekonstrukció során elkészült V. számú termálkút vizének gyógyvízzé minősítését 
annak elkészülte után megkezdtük, azonban az erre vonatkozó határozatot 2015. november 
29-én adták ki, addig felmentéssel üzemeltek a termálmedencék, így az ITP készítés során 
még helytálló volt a megfogalmazás, ugyanakkor a téma bővebb kifejtése nem adott volna 
okot észrevételre, félreértésre. Az ITP felülvizsgálata során természetesen ezek javításra 
kerülnek.  
 
Megjegyezni kívánom, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. május 7-én 
megtárgyalta, és elfogadta az Integrált Területi Program 2.0-ás verzióját, melyre vonatkozóan 
akkor semmiféle észrevétel nem érkezett, így az változatlan szöveggel az  
1562/2015.(VIII.12.) Korm. határozat szerinti forrásallokációt, valamint az 
indikátorvállalásokat érintő átdolgozásáról készült tájékoztató került a 2015. szeptemberi 
Közgyűlés elé.” 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Azontúl, hogy a polgármester úrhoz intézte az interpellációját ez 
nem átruházható hatáskör, de szent a béke. A foglalkoztatási adatokkal kapcsolatosan 
tévednek. Javasolta, hogy a munka.hu oldalon szíveskedjenek megnézni, de egyébként is 
belátható, hogyan lehet azt állítani, hogy egy 15-74 éves korosztályt számláló embertömeg, az  
kisebb, mint a 15-64 éves korosztályt számláló embertömeg. Amit Ön felolvasott, valaki leírta 
Önnek, nem igaz. A másik dolog megadta a lehetőséget, hogy átnézzék az interpellációját, de 
ő nem kapta meg a lehetőséget, hogy előtte megnézze, mik vannak benne. Furcsának tartja, 
hogy 2011-ben – ismeri a kútnak a vízhozamát – átadott létesítmény kapcsán 2015-ben 
nyilatkoznak arról, hogy gyógyvíz tör fel Kaposvár Virágfürdőben. A hitelességét rontja, ha 
azt állítják, hogy 2015-ben lett gyógyvízzé minősítve az a kút, amely már betáplált kezdettől 
fogva a termálmedencébe. Véleménye az, nagyobb gondossággal kell átnézni ezeket az  
anyagot, és legyen már ember a hivatalban, aki ezeket lektorálja. Elfogadta az interpellációra 
kapott választ. 
  
Szita Károly polgármester: Megköszönte, hogy elfogadta a választ, két dologgal egészítené 
ki. Ön nem a jegyzővel vitatkozik, hanem a KSH-val meg a Munkaügyi Központtal és a vitát 
véleménye szerint ott kell lefolytatni. Másrészt, mivel egy név elhangzott ezt fontosnak tartja, 
köszöni az észrevételét, abban a pillanatban, amikor ideje lesz Szirják Imérné kolléganőjének 
ki fogja javítani. A legjobb kolléganőjérő l van szó, most az országnak dolgozik, nem csupán 
nekik, azért, hogy Magyarország Megyei Jogú Városai a Területi Operatív Programokat le 
tudják hívni, nem volt rá ideje. 
 
Felhívta a fürdőzők figyelmét! Lehet, hogy többet fog fizetni az önkormányzat a kisajátítási 
eljárásnál a Bíróságnál, mint ami itt van. Szerette volna megjegyezni, benne van a pakliban, 
általában a bírói gyakorlat ilyen. Majd nyilvánosság előtt fel fogják olvasni. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 
 

K. m. f. 
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 Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
            polgármester                                                                             jegyző 
 
  
 


