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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2016. április 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: Köszöntött mindenkit a mai képviselő-testületi ülésen. 
Megállapította, hogy a testület 17 tagja jelen van, így a mai képviselő-testületi ülés 
határozatképes. 
 
Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendre  

- a Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciója kapcsán felszabaduló 450 db szék ingyenes  
átvételének igényléséről, 

- a „Mementó Somogy” Közhasznú alapítvány támogatásáról, 
- alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket, valamint 
- a Kérdés napirendet. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3811   Száma: 16.04.28/0/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 08:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
64/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
- a Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciója kapcsán felszabaduló 450 db szék ingyenes 
átvételének igényléséről, 
- a „Mementó Somogy” Közhasznú alapítvány támogatásáról, 
- alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket, valamint 
- a Kérdés napirendet.  
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
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3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

4. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
 

5. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Herczeg Attila Városgondnokság vezető 

 

6. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 
38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

7. Előterjesztés a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté 
nyilvánításról szóló - többször módosított - 22/1994. (V. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

8. Előterjesztés kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásokról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

9. Előterjesztés a Magyar Állam által az Önkormányzat tulajdonába adott a 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Központnak helyet adó ingatlanok 
hasznosítására vonatkozó beszámolási kötelezettség teljesítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

10. Előterjesztés a Kapos-Corso Kft. bérleti díj csökkentési kéreleméről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

11. Előterjesztés a Kaposvár, Damjanich u. 17. szám alatti kollégiumi épületre 
telepíteni kívánt távközlési bázisállomány pályázati kiírásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

12. Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötendő megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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13. Előterjesztés wakeboard pálya létesítéséről a Deseda tavon 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
 

14. Előterjesztés a 2016. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

15. Előterjesztés a TOP-6.9.1-15 azonosító számú konstrukcióra benyújtandó 
pályázatokhoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

16. Előterjesztés a "Vaszary János élete és kora" című filmalkotás támogatásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

17. Előterjesztés közterület elnevezéséről 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

18. Előterjesztés az 56-os emlékév kapcsán benyújtott pályázatokról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

19. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

20. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2015. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

21. Tájékoztató a 2015. évi közbeszerzésekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

22. Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

23. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2016. I. negyedév) 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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24. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

25. Előterjesztés az MLSZ pályaépítési programjára benyújtandó pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
26. Előterjesztés a Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciója kapcsán felszabaduló 450 

db szék ingyenes átvételének igényléséről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
 

27. Előterjesztés a „Mementó Somogy” Közhasznú alapítvány támogatásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

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

29. Kérdés 
 
Szita Károly polgármester: A két rendes Közgyűlés közötti időszak sem telt el 
eseménytelenül, ezek közül azokat a pontokat emelné ki, amely a város képviselő-
testületének, költségvetésének a rászorulók, illetve az iskolák irányában nyilvánuló 
támogatási szándékait fejezi ki. Magyarországon Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
döntött arról, hogy minden egyes szünetben biztosítani fogja a közétkeztetést a rászoruló 
kaposvári fiataloknak. Ezt már a tavaszi szünetben elkezdték, de közben született egy törvényi 
szabályozás is, de a város a törvénynél még kedvezőbb feltételeket tudott biztosítani és így 
biztosították a gyermekeknek az étkezését. Örül annak, hogy már a harmadik nagycsoportos 
korosztály tanulhatott meg korcsolyázni a kaposvári Jégcsarnokban. Azért építették, hogy 
megadják azt a lehetőséget, hogy tanórai keretek között sportoljanak, illetve tanórák után is.  
1500 gyermek korcsolyázni tanulási lehetőségét biztosították ezzel. Tájékoztatta a testületet, 
hogy a Klebelsberg Központ és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának példa 
értékű együttműködése valósult meg akkor, amikor 50-50 % finanszírozással 14,7 millió 
forintért hangszereket vásároltak a zeneiskolának. Egy olyan iskolába, amelynél az épület 
fenntartói és működtetői az önkormányzat, de maga az oktatás irányítója és működtetője 
pedig az állam. 30 éve nem volt hangszervásárlás, ezt a lehetőséget tudták biztosítani annak a 
több mint 550 gyermeknek, akik odajárnak zenét hallgatni, odajárnak tanulni énekelni.  
Döntöttek arról, hogy 0-4 év közötti kisgyermekeknél támogatni fogják a bárányhimlő elleni 
védőoltást. Két gyermekorvos kereste meg azzal, hogy ez egy egyre veszélyesebb betegség és  
ezért mindenkép indokoltnak tartaná, hogy oltva legyenek a gyermekek. Viszont a teljes 
védettség elérésére kettő oltásra van szükség, ennek az ára pedig 20 ezer forint, amit sokan 
nem tudnak megfizetni. Megkerestek minden 0-4 év közötti gyermek szüleit levélben és  
ajánlották ezt a lehetőséget. Két kategóriát döntöttek el, az egyik az, hogy vannak olyanok, 
akiknek nem kell semmi fizetni, az önkormányzat megvásárolja helyettük a vakcinát,  
megkapják az ingyenes védőoltást. A másik pedig, akiknek 6 ezer forintot kell fizetniük. 755-
en jelezték, hogy igénybe kívánják venni ezt az oltást, ez a költségvetésnek 14 millió 
forintjába kerül. Kiírták a közbeszerzést, ennyiért vásárolják meg ezeket az oltóanyagokat és a 
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védőnőkön keresztül vehetik majd igénybe a kisgyermekek szülei. Azt gondolja ez jó hír,  
mert az eddigi bevezetett HPV vakcinát is sokáig finanszírozták, míg az állam nem szállt be. 
Az influenza elleni oltást is, a tüdőgyulladás elleni oltást is az idősebb korosztályba ingyen 
adják. Egy kiterjedt rendszere van már Kaposvárnak a prevenció, az ingyenes védőoltások 
tekintetében. Köszöntötték a bölcsődéikben dolgozókat, mert megérdemlik. A mai 
költségvetési zárszámadás kapcsán, ha jó gombot nyomnak meg a képviselők, akkor még 72 
ezer forint bruttó egyszeri jó gazdálkodás eredményeként járó jutalmat is tudnak adni. 
Bejelentette, hogy 17-szeres bajnok lett a Fino Food. Volt lehetősége ott lenni a 
sportcsarnokban és megköszönni az elmúlt években minden egyes bajnokcsapat játékosainak, 
edzőinek, szponzorainak, az elnökségeinek, a támogatóinak azt, hogy Magyarországon 
Kaposvár történelmet írhatott azzal, hogy még egyetlen egy magyar csapat sem szerzett 
tizenhétszer bajnoki címet. Ezúton a nyilvánosság előtt is sok szeretettel gratulált a 
játékosoknak, a mesternek, és mindazoknak, akik a csapat mögött vannak és segítették a 
csapatot ennek a szép sikernek az elérésében. A kosarasaik hetedikek lettek a 
középszakaszban, talán kijönnek a gödörből most már. Szeretettel vár mindenkit vasárnap 
Kaposvár első családi majálisára. Kaposvár Megyei Jogú Város önkormányzata a 
Városligetbe várja a pihenni vágyó kaposváriakat. Reméli a szép idő is megadja számukra azt 
a lehetőséget, hogy együtt örülhetnek. Lesznek játékok, lesznek együttesek, zenekarok, sport, 
lufi, minden, ami a napsütés mellé, a jókedv mellé még kell.  Nem kevés pénzt költenek el,  
reméli, hogy úgy fogják tudni elkölteni, hogy az odalátogatók valóban jól is érezzék magukat. 
11 órakor kezdődnek a programok és estig tartanak a Városligetbe. Kérte a képviselőket, 
akinek van kedve, vegyen részt a rendezvényen.  
 
Időközben Kováts Imre képviselő megérkezett, a Közgyűlés 18 fővel folytatta tovább 
munkáját. 
 
 

-----1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester: Kiegészítésként elmondta, ebből az anyagból látszik, hogy 2015. 
évben az év elején elfogadott céljaikat megvalósítva, azt túlszárnyalva jól gazdálkodott 
Kaposvár Megyei Jogú Város. Folyószámlahitelt sem kellett felvenniük az év során, és a 
szabad a pénzeszközeiket le tudták kötni. 2015. december 31-én 1,5 milliárd forint volt a 
számlájukon, ilyen még nem volt, de meg van a helye, mert betervezték a 2016-os 
költségvetésükbe. Ez egy kiegyensúlyozott, jó gazdálkodás volt és mindenki, aki segítséget 
nyújtott azt hálásan köszöni, leginkább közvetlen kollégáinak, akik mindig szóltak, ha túl 
akart költekezni, hogy ne tegye. Hat oktatási intézményt újítottak fel a város történetének 
egyik legnagyobb, egy adott évben végrehajtott intézmény felújítási programját tudták 
végrehajtani. Energiatakarékossági beruházásokat végeztek Gárdonyiban, Munkácsyban, 
Tarcsatár Óvodában, Rét utcaiban, Nemzetőrsoriban, Arany János utcaiban, 416 millió 
forintot költöttek csak ezekre. Szintén az intézmény felújítási kategóriába tartozik, mintegy 
285 millió forintért a Rét utcai és a Béke utcai orvosi rendelőket újították fel. Bejelentette, 
hogy kollégái most vizsgálják, ha már megszépült a Rét utcai orvosi rendelő, ott a tető van 
még vissza a TOP-ból, és ha már megszépült a rendelő és az óvoda is kérték, hogy valami 
biztonsági rendszert rakjanak a környékére, mert néhányan nyilvános WC-nek használják. 
Szentjakabi, kaposfüredi óvoda bővült, szépült mindegyik, aki arra jár láthatja, és legyenek 
büszkék rá. Elkészült a közvilágítás rekonstrukciója 2134 lámpát cseréltek ki, van még vissza 
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legalább ugyanennyi. Azt a Területi Operatív Program kapcsán talán május, vagy június 
végéig megjelölt pályázatok során fogják benyújtatni a maradékokat. Befejezték a közterületi 
kameraprogram III. ütemét az elmúlt évben. Gondolkodik azon, hogy előterjesszen egy IV. 
ütemről szóló kamerarendszert, mivel bevált. Láthatják, hogy a gázos buszaik mennek és 
közlekednek. Befejezték a Kaposmenti Hulladékfeldolgozó kialakítását, de ha valaki a 
Nádasdi utca környékén jár, nézzen körül, rekultiválták a szeméttelepet, nem lehet a 
környékre ismerni. Arra kérné a testületet, mivel kiegyensúlyozott és jó volt a gazdálkodásuk, 
így 2015-ben maradt annyi bérmaradvány, amelynek eredményeként 43 millió forintot ki 
tudnának osztani egyszeri bértámogatásnak. Azoknak a kollégáknak, akik nem részesültek 
bérrendezésben az elmúlt időszakban. Ez a vezetői szint alatti kollégáit érinti, 593 főt érintene 
és átlag 72.555.- Ft/fő bruttó pénzt tudnak adni, az intézményvezetőknek adnák meg azt a 
lehetőséget, hogy differenciáljanak. Ha ma ezt elfogadják, akkor a következő hét elején 
intézkedni tudnak a pénz átutalásáról. A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
előterjesztést a bizottságok támogatták, erre kérte a képviselőket is. 

-----Kérdések----- 
 
Kováts Imre képviselő: November elején interpellációt nyújtott be, melyben arról 
tudakolódott, hogy a Rippl Rónai Múzeum és Látogatóközpont építése során elkövetett építési 
hibákért kik a felelősek? Milyen arányban róható fel a kivitelezőnek, tervezőnek, illetve 
műszaki ellenőrnek? Akkor azt a választ kapta, hogy folyamatban van ennek felderítése és a 
kár áthárítása. Fél év után szeretné megkérdezni, hogy milyen érdemi lépések történtek annak 
érdekében, hogy ki-ki maga anyagi felelősségét ebben a 45 millióból át tudja vállalni. Az 
uszoda 2011-ben történő felújításának befejezése során, illetve akik figyelemmel kísérték az  
uszoda felújítását azok kezdettől fogva tudták, hogy az 50 m-es lelátó melletti és az alatt lévő  
helyiségek beázásának, penészesedésének az az oka, hogy a kivitelező a szakmai szabályok 
szerint kívánatos vízszigetelést nem készítette el. Sokak szerint ezt vagy kilopta, vagy 
kispórolták, de ahhoz a polgármester úr engedélye kellett volna. Sokáig tagadták ezt a tényt, 
de most a sátor felállítása kapcsán már letagadhatatlanná vált, hogy valóban hiányzik a 
vízszigetelés. Mi az igazság polgármester úr, kilopták vagy Ön járult hozzá ennek a 
kispórolásához? Tesz-e lépést az önkormányzat annak érdekében, hogy a vízszigetelés  
elkészüljön, a felelősség megállapítása megtörténjen? Az a 20-22 millió forint, ami szerepel a 
költségvetési rendelet módosításában azért biztos nem készíthető el ez az utólagos  
vízszigetelés.  
  
Szita Károly polgármester: Az utasítására nem raktak sátortetőt, hogy had ázzon az épület. 
Szirják Imréné igazgató asszonyt kérte az uszodával kapcsolatos választ fogalmazza meg 
képviselő úrnak, jegyző urat pedig, hogy a Ripp Rónai kapcsán adjon választ. 
  
Szirják Imréné igazgató: Nem lopta el senki sem a vízszigetelést, hanem olyan rétegrend 
készült, amiben egy folyékony, kenhető vízszigetelés készült a lelátó rétegrendjében. Ezt most 
feltárták az uszoda sátorépítése során. Nyílván történtek beázások, amiket a garanciális munka 
keretében a kivitelező folyamatosan javított, illetve lehetőség lett volna arra is, hogy lehívják 
a teljes bankgaranciát és mással megcsináltatják ezt az egész lelátó felületen. Mivel a sátor 
megépült egy más kivitelező által, így a lelátó garanciáját az eredeti kivitelező elvesztette, így 
most nincs lehetőség a garancia lehívására. A javítást el fogják végeztetni. 
  
dr. Csillag Gábor jegyző: A korábban feltett interpellációjára az a válasz született, hogy 
szakértő került kirendelésre és a szakértő meghatározta az arányokat. Azóta ezek a munkák 
közbeszerzés keretében elvégzésre, illetve kijavításra kerültek. A javítás során feltárásra 
került gyakorlatilag az a terület, ahol a hibákat gyanítani vélték. Az első szakértői 
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véleménynél a szakértőnek csak arra volt lehetősége, hogy takarásban nyilatkozzon. Most, 
hogy feltáródott ez a terület ezt dokumentálták a kivitelezők. Jelenleg ismételten a közjegyző 
által kirendelt szakértő fogja megvizsgálni még egyszer ezen ismeretek tudtában azt, hogy 
milyen arányban kit terhel a hiba. Ezt természetesen majd peres úton érvényesíteni fogják, 
illetve a bankgarancia lehívásra kerül.  
  

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő: Távol áll tőle, hogy a költségvetés szempontjából két ilyen pitiáner 
üggyel foglalkozzon, de az általa elmondottak azért azokra a beruházásokra, amelyeknek az  
előkészítésére nem volt kellő idő. Vagy éppen a felújítás jellegű beruházásnál előre nem 
látható költségek merültek fel, ezek jellemzőek. Az egyik dolog az, hogy azt gondolja a Rippl 
Rónainál idestova egy éve folyik ez a hercehurca, kicsit lassúnak tűnik neki. Azt gondolja, 
hogy ennyi idő alatt már sokkal komolyabb problémákat is megoldott már a hivatal, vagy a 
szakértő. Az uszodával kapcsolatban nem azt mondta, hogy kilopatta, hanem kilopta. Ez nem 
polgármester úrra vonatkozik, hanem arra a kivitelezőre, aki ezt a munkát végezte. Azt 
viszont tudják, hogy 300 millió forintot kellett megspórolni az uszoda felújítása kapcsán abból 
fakadóan, hogy az előre nem látott felújítási problémákat nem volt hajlandó elismerni és  
kiadta az utasítást, hogy meg kell spórolni 300 millió forintot. Ennek a lelátónak a 
vízszigetelésénél – igazgató asszony nagyon jól tudja, hisz ő volt a menedzsere – olyat 
csináltak, mint otthon a fürdőszobában, kenhető vízszigetelést. Nyilvánvaló, hogy ez nem volt  
megfelelő és folyamatosan beázott, sőt vannak olyan részek az uszodában vízszigetelésnél,  
hogy öt éven keresztül minden évben csinálják újra és újra, és nem képesek megoldani. Ami 
egyszer el lett rontva, azzal már nem nagyon lehet mit kezdeni. A másik dolog, hogy ez a 22 
millió forintból, ami vízszigetelésre van, a szakmai szabályok szerint nem lehet megoldani. 
Majd emlékezzen vissza rá, ha Közgyűlésen pótigényt nyújtanak be rá. Azért emelte ki a 
2015. évi költségvetésből, mert az uszodának még a torka is véres. Nagyon jól tudja 
polgármester úr is, hogy nincs olyan alkalom, amikor elmegy, ne találkozna olyan 
kivitelezési, tervezési hiányosságokkal, amelyek hiteltelenné teszi ennek az uszodának a 
működését, illetve az elfogadottságát.  
  
Szita Károly polgármester: Jön a nyár, reméli, hogy több mint 100 ezren most is ott lesznek 
nyáron és jó szezont fognak tudni zárni augusztus végén. Sok szeretettel vár mindenkit, a 
nyári pihenését töltse a kaposvári Virágfürdőben. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3812   Száma: 16.04.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 08:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
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Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
65/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat 2015. 
évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról készített beszámolót. 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2015. évi maradvány 

elszámolás során a 10.c. melléklet alapján az önkormányzati költségvetési szerveknél 
keletkezett, a felügyeleti ellenőrzés által megállapított kötelezettségvállalásokon felüli,  
szabad maradványokat elvonja, míg a kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges  
pénzügyi fedezetet pénzeszközátadásként biztosítja. 
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2016. április 30. 

 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2015. évi 

pénzmaradvány felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben a személyi juttatások 
összevont maradványa 50 %-át a központi bérrendezésben nem, illetve elenyésző mértékű 
juttatásban részesült dolgozók részére egyszeri személyi juttatás kifizetésére biztosítja a 
szabad maradvány terhére. A keretösszeg létszámarányosan az óvodákban a pedagógus  
munkát közvetlenül segítő és technikai dolgozók, a Kaposvári Humánszolgáltatási 
Gondnokságnál, a Sportközpont és Sportiskolánál, a kulturális intézményeknél és a 
SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél a nem vezető beosztású 
dolgozók részére kerül felosztásra. Az 54.642 e Ft felosztható keretből az önkormányzati 
fenntartású intézmények részére (10. d. melléklet szerint) 31.956 e Ft személyi juttatás és 
8.629 e Ft munkáltatót terhelő járulék, míg a SzocioNet Egyesített Szociális és  
Gyermekjóléti Intézmény kapcsán a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás részére bruttó (járulékkal együtt) 14.057 e Ft kerül 
lebontásra.  
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2016. április 30.  

 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2015. évi 

pénzmaradvány felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben javasolt intézményi 
igények pénzügyi fedezetére a 10. d. mellékletben meghatározott célokra (az egyszeri 
személyi juttatás nélkül) 131.424 e Ft-ot biztosít a szabad maradvány terhére.  
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2016. április 30.  
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4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2015. évi maradvány 
felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben foglaltak alapján a SzocioNet Egyesített 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működéséhez a 2015. évben vállalt áthúzódó 
kötelezettségek intézményi maradványt meghaladó részének pénzügyi fedezetére 1.048 e 
Ft-ot biztosít a szabad maradvány terhére a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás részére.  
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2016. április 30.  
 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2015. évi maradvány 
felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben foglaltak alapján a SzocioNet Egyesített 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működéséhez szükséges beszerzések pénzügyi 
fedezetére 12.654 e Ft-ot biztosít a szabad maradvány terhére a Kaposvár-Sántos Szociális  
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére. A közgyűlés az Intézmény által 
igényelt, de az Ellenőrzési jelentésben nem javasolt igények megvalósításához szükséges  
forrásnak megfelelő mértékű, 8.916 e Ft összegű keretet elkülönít az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetésének céltartalékában, melynek felhasználására az igények szakmai 
alátámasztását követően kerülhet sor. 
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Molnár György gazdasági igaz gató 
Határidő:               2016. április 30. (javasolt igények biztosítása) 

   2016. december 31. (elkülönített keret lebontása) 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3813   Száma: 16.04.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 08:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 12/2016.(V.6.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 

-----2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének  
módosításáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Négy dolgot szeretne megemlíteni a napirenddel kapcsolatosan 
a teljesség igénye nélkül. Tájékoztatta a testületet arról, hogy Kaposvár azon zöldváros 
koncepció mellett haladva, amelyet eldöntöttek már ezt megelőző másfél, két esztendőben 
bevezette a háznál történő szelektív hulladékgyűjtést is. Ennek eredményeként jelentek meg a 
kék konténerek, illetve a kék kukák a városban. Tudják azt, hogy jó pár évvel ezelőtt, a 
lakóközösségekkel közösen kialakították az apácarácsokat, oda helyezték el a konténereket. 
Sokkal kulturáltabb körülmények közzé tudták helyezni, mint ami korábban volt. Mivel 
megduplázták a konténerek számát indokolttá válik az is, hogy a kék bob tartályoknak is a 
szürkével együtt közösen alakítsák ki azt a helyet, ami hozzáférhető a kukásautó számára, 
nem foglal el parkolóhelyet, de normális körülmények között megfelelő városképet tud 
biztosítani. Kollégái felmérték, köszönte a Városgondnokságnak, Herczeg Attila vezetőnek és  
kollégáinak a munkáját. 194 helyen alakítanának ki valami szépet, a főépítész asszonnyal 
megterveztették a társasházakkal 50-50 %-os finanszírozásban szeretnék megoldani. 6,7 
millió forint lenne az önkormányzat költségvetési önereje. Erről kellene dönteniük ma, ez az 
egyik módosító indítványa, kérve a támogatást. Arra tesz javaslatot, mely szintén szerepel az 
előterjesztésben, hogy emeljék meg az orvosok ügyeleti bérét. Háziorvosaik, akik ügyelnek – 
ismerve a Megyei Jogú Városok ügyeleti díjait is – nem a legjobban megfizetettek, de nem 
legkevésbé sem, az alsó egyharmadban vannak, akik orvosi ügyeletet fizetnek. Azzal a 
javaslattal élnének, hogy 3.750.- Ft/ügyelettel többet kapjanak a jelenlegi ügyeleti díjon felül 
a háziorvosaik, akik ügyeletet vállalnak, és ott vannak. Ez majd pénzbe fog kerülni, ebben az 
esztendőben nem annyiba, mert az OEP finanszírozás részben állja, de indokoltnak és  
jogosnak tartja, hogy emeljék meg a háziorvosok ügyeleti bérét. A harmadik ilyen pont 
szintén ebben az előterjesztésben szerepel, azok a közművelődési megállapodások, melyek 
akkor fognak életbe lépni és akkor szükségeltetnek, ha Csiky Gergely Színház rekonstrukciója 
elkezdődik. Arra készülnek, hogy abban az esetben a színház szakma véleményét össze tudják 
úgy rakni az egész rendszert, hogy legyen közművelődési megállapodásuk az Együdben levő 
szervezetekkel is, meg mindenkivel, hogy hol tud próbálni,  hol tudja ellátni tevékenységét. A 
negyedik, az előzőekben adtak a kosarasaknak 50 millió forint támogatást, melyet ezúton is 
köszöni azoknak, akik fontosnak tartották, hogy eljöjjenek erre a Közgyűlésre és állást 
foglaltak ebben a kérdésben. Ugyanakkor még hiányzott a kosárlabdásoknak pénz és azzal 
zárták ezt az előterjesztést, hogy remélik, nem kell rá vissza térniük, de lehet. Nem kell rá 
visszatérniük, a kosárlabdások vezetője arról tájékoztatta, hogy sikerült még erre a bajnoki 
évre június 30-ig kötnie egy 30 millió forint + ÁFA értékű szponzori szerződést, így a 
hiányzó összeg biztosított a költségvetésükbe, így nyugodtan készülhetnek a következő 
bajnoki évre. Ezt a négy dolgot tisztelettel ajánlotta mindenki figyelmébe. 
  

-----Kérdések----- 
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Pintér Attila tanácsnok: Úgy gondolja, hogy lomtalanítás után nagyon sok kaposvárit 
érdekel, hogy mi történik azokkal a szemétkupacokkal a gyűjtőedények körül, amelyek a 
lomtalanítás után keletkeztek és egyelőre nincsenek elszállítva. Nagyon sokan keresték meg, 
hogy milyen döntés várható és hogyan fogja kezelni ezt a kérdést a Holding? Körbejárta a 
várost és a gyűjtőedények körül irdatlan állapot van, amit nem lehet fenntartani,  mert sokakat  
zavar, nemcsak a lakókat, hanem városképileg is elképesztő amilyen helyzet kialakult. Ezt a 
hulladékot valakinek el kell szállítani és össze kell gyűjtenie a lomtalanítást követően. A 
Csiky Gergely Színházzal kapcsolatban kérdése volt, hogy igaz-e a hír, mely szerint az 
előterjesztéssel ellentétben 2016. őszén még sem kezdődik el a Színház felújítása és a társulat  
mégsem költözik ki az épületből, így a következő évadod a Csiky Gergely Színház épületében 
kezdi meg. Az előterjesztés szerint 2016. őszén elkezdődik a felújítás, de mégis a napokban 
ezzel ellentétes hírek jelentek meg a sajtóban. Igaz-e, hogy 2016. őszén nem kezdődik el a 
Színház felújítása? Ha nem kezdődik el várhatóan mikor fog elkezdődni, és mikor lesz 
szükség arra, amit most a költségvetési rendelet módosításában előkészítenek azaz, hogy az 
Agórában másik helyre költözzön a Színház társulata? 
  
Kováts Imre képviselő: A költségvetés megszavazásának szempontként tartotta számon, 
hogy a korábbi évektől eltérően a városüzemeltetésről a működési költségvetésről kevesebb 
összeggel finanszírozták a beruházásokat. Most azt látta a rendelet módosításban, hogy ez a 
helyzet megváltozott az akkori viszonylag csekély összeg háromszorosára nőtt, mintegy 800 
millió forint finanszírozza a beruházásokat, illetve ennyit vonnak el a városüzemeltetéstől. 
Kérdése volt, mely területről hiányozhat ez a 800 millió forint a városüzemeltetés területén, 
illetve van-e esély arra, hogy elkölthető módon visszapótlásra kerül ez a 800 millió forint, 
vagy ennek egy nagyobb része a működési költségvetésben? A Modern Városok program 
keretében a Kormány 10 kaposvári fejlesztés támogatását határozta el. Ezek többsége, ahogy 
a rendelet módosítás is tartalmazza többnyire kisebb, nagyobb eltéréssel előkészítése 
folyamatban van. Ugyanakkor nem hallani a Deseda Camping, 60 szolgálati lakás, Levéltár és  
az új autóbusz telephellyel kapcsolatos előkészítésekről. Újabb műfüves pálya a foci 
szerelmeseinek ezzel tudósított a helyi napilap, amikor 2009-ben átadták a sportcsarnokban 
lévő műfüves pályát. Ma már tudják, hogy azon a helyen lesz az új sportcsarnok. Kérdése, 
hogy ez a műfüves pálya hol épül újjá, vagy hol lesz? Tudják, hogy ez az amatőr sportnak egy 
kiemelt frekventált helye, itt játsszák a városi amatőr labdarúgó bajnokságot. A február 25-i 
Közgyűlésen ismételten kijelölték a gyógyszálló helyét, ahogy a polgármester úr elmondta a 
szállodát a gyógyászattal, wellnessel egy 70 m-es zárt folyosó köti össze. Az is elhangzott 
már Közgyűlés közben, hogy polgármester úr tárgyalásokat folytat a gyógyszállóról egy 
befektetővel. Kérdése, hogy állnak ezek a tárgyalások, milyen pénzügyi feltételekkel épül 
meg a 20 éve várt gyógyszálló? Mellékesen kérdezi biztos, hogy arra helyre gyógyszálló kell? 
Az elmúlt 20 évben számtalan történelmi fejlesztést valósítottak meg. A IV. Bereczk Sándor 
programot valósítják meg, ugyanakkor a Cukorgyár köz rendbetételére soha nem jutott pénz, 
bár az ott lakók mindig kaptak ígéretet amellett, hogy még azért is közelharcot kellett vívni, 
hogy normális közterület rendrakás történjen a Cukorgyár közben. Kérdése volt, hogy mikor 
kap kellő figyelmet az önkormányzattól a belvárostól alig 300 m-re lévő Cukorgyár köz? 
Talán, ha a körzet egyéni képviselője Mihalecz képviselő úr néhány jó szót emelne a 
városlakók érdekében, talán akkor polgármester úr is nagyobb szívvel tudná támogatni azt, 
amit már sokszor megígértek. A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban kérdése volt, a 
február 25-i Közgyűlésen a közel 200 kötelező gyermekétkeztetési szám helyett 707 fő 
gyermek étkeztetését vállalta fel a tavaszi szünetben. Ez jelentős összeget jelentett a város 
költségvetése számára is. A 707 gyerek helyett alig 30 gyerek jelentkezett étkeztetésre és el 
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sem érte az a gyerekszám, akik igénybe vették az ingyenes étkeztetést. Kérdése volt, történt-e 
érdemi vizsgálat annak érdekében, hogy miért csak ilyen jelentéktelen számban vették 
figyelembe a felajánlott ingyenes étkeztetést? Az önkormányzati tulajdonú közművek 
használatáért, üzemeltetéséért a KAVÍZ Kft. használati díjat fizet az önkormányzatnak. Jövő 
évben a használati díjat egy Kormány háttérintézmény, a Magyar Energetikai és Közmű 
Szabályozási Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. Mit szól ehhez polgármester úr?  
  
Szita Károly polgármester: Lomtalanítással kapcsolatban elmondta, utasítást adott ki, hogy 
péntek estére egy eldobott papírzsebkendőt nem akar látni a városban. Annak, hogy minden 
évben lomtalanítanak, örül mindenki, mert elviszik a szemetet ingyen. Az, hogy lomtalanítás 
után évről évre ilyen állapotok alakulnak ki, annak kettő oka van. A kisebbik az, hogy 
guberálnak, komolyabb ok az, hogy vannak olyanok, akik egy héttel hamarabb kirakják a 
szemetet, minthogy elvinnék. Jövőre új rendszer lesz, annak lényege az, hogy nem egy időben 
lesz az egész városban a lomtalanítás. Az embereknek általában hétvégén van idejük, akkor 
tudnak kipakolni. Lehet öt körzetre fogják osztani a várost, ami egy nap alatt elszállítható, de 
mindig hétfőn fognak lomtalanítani azért, hogy hétvégén tudjanak kipakolni és azt hétfőn el 
tudják szállítani. Szét fogják tolni az időpontokat, hogy ne legyen ez az áldatlan állapot. Csiky 
Gergely Színházzal kapcsolatban elment egy társulati ülésre, mert megkérte Rátóti igazgató 
úr. Néhányan nyilatkozat kényszerben voltak, beszéltek mindent, a társulati ülésen világossá 
tette a véleményét e tekintetben. Május 20-ig kiírják a feltételes közbeszerzést a Csiky 
Gergely Színház tervezésére és építésére. Ennek feltételes közbeszerzéseknek augusztus 15-
20 lesz nyertes eredménye, ha meg van mennyibe kerül, ezt az összeget a Kormány elé 
terjeszti és kéri, hogy vállalja ennek a fedezetét, mert akkor tud csak eredményt hirdetni a 
kivitelezésre. A Kormány beviszi ülésére, amikor dönt róla akkor tudják jogerősen kihirdetni 
a közbeszerzés eredményét, mert van forrás. Ez mikor lesz, nem tudja megmondani. Az 
önkormányzat előkészít mindent, hogy ősszel költözni tudjon a színház, 12 millió forintért 
átalakítják az Együd színpadát. Latinkába nem lehet menni, ott valami történt a pénzzel 
képviselő úr, abban az időszakban. Ott van egy üres helyiség alkalmatlan mindenre. 8 millió 
forintért a színészlakásokat felújítják és nem lakásként fognak funkcionálni a felújítás idején, 
hanem irodaként, varrodaként. Utána még rá fognak költeni 5 millió forintot, hogy valóban 
lakásként lehessen használni, mert most nem nevezhető lakásnak, nem a legjobb most ott 
lakni. Ha meg lesz a kivitelezésnek a költségviselése, akkor neki állnak a beruházásnak. 
Forgatókönyve szerint 2018. október 23-án díszelőadást tartanak, ha csúsznak, akkor 2019. 
március 15-én tartják meg. Kérte Molnár György igazgatót válaszolja meg Kováts képviselő 
úr kérdését.  
 
Molnár György igazgató: A költségvetés ketté választja a kiadásokat és bevételeket. A 
működési bevételeknél szerepel valamennyi helyi adó bevétel,  ami nem nagyon szerencsés, 
mert azok egy része beruházásokat finanszírozhat. Abban a szerencsés helyzetben vannak, 
hogy a működési bevételek egy részét át tudják csoportosítani felhalmozási kiadásokra, ami 
véleménye szerint normális dolog. 
 
Szita Károly polgármester: Az 1990-es évek elején csináltak egy olyan költségvetést, ami 
egy hármas költségvetési szerkezet volt ebből kettő valósult meg. Vannak a működési 
bevételek és működési kiadások, illetve a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások. 
Vagyon típusú költségvetést is építettek bele, melynek az volt a lényege, hogy vagyont a 
vagyonból nem lehetet átfinanszírozni. Véleménye szerint az adóknak, főleg a helyi iparűzési 
adónak nem a működési kiadásokat kellene finanszírozni, hanem a vagyonképzést. Reméli,  
ezt előbb-utóbb a helyi költségvetések el fogják érni, jó irányban haladnak erre fele. A 
Modern Városokat sorba véve uszoda, sportcsarnok elkészülnek a jóváhagyási tervek május  
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20-ig. A jóváhagyási terv ebben az évben jött be, ami nem kiviteli terv, nem engedélyterv, de 
nem is egy fecni, valahol a kettő között van. A jóváhagyási terv birtokában ki lehet írni a 
közbeszerzést magára a kivitelezésre. 2500 férőhelyes sportcsarnok, uszodánál 800-1000 
férőhelyes, ha elkészül a jóváhagyási terv kiírják a feltételes közbeszerzést, úgy, mint a 
színháznál augusztus végére lesz eredménye. A Kormány jóváhagyását követően a feltételes  
közbeszerzés jogerőssé válik és elkezdődhet a kivitelezés. A tervek elkészültek a szakember 
lakásokra a Dési Huber közbe. Három féle tervet készítettek, meg is született a döntés I. 
ütemben 30 lakásost fogadtak el a Désiben. Deseda Camping esetében 100 millió forint  
előleget hagyott jóvá a Kormány, kérték hadd férjenek hozzá az előleghez, ugyan azt fogják 
csinálni jóváhagyási terv, feltételes közbeszerzés és egyéb. A 67-es útnál szintén nyár elején 
írják ki a feltételes közbeszerzést. A Levéltárat a megye energetikai célú felújításra TOP 
keretén belül adja be. A Kórház Déli-tömb megy a TOP-ból azt elkezdik. Az autóbusz 
telephely kiviteli terve elkészült, ott hamarosan felvonulnak a gépek. Így állnak jelen 
pillanatban, mindegyik nagyon jelentős előkészítő munkát igényel. Reméli, ha ősszel 
megtörténik a Kormánydöntés a költségviselésről, akkor van olyan rész, amit el tudnak 
kezdeni ősszel, van olyan rész, amit tavasszal fognak tudni elkezdeni. Június 1-jével 
megszerezték a volt Matula tanyát, ami sportlétesítmények elhelyezésére – akár a műfüves 
pálya – válik alkalmassá, de műfüves pálya mindenképp lesz. Gyógyszálló esetében 
folyamatban vannak a tárgyalások, tájékoztatni fogja a képviselőket. Bereczk Sándor IV. a 
közbeszerzés kiírása folyamatban van, jövő hét elején kimegy a jelentős mértékű út- és járda 
felújításában. Nagyon sok igény van, mert annyi pénzük soha nem lesz, hogy minden igényt 
ki lehessen elégíteni. Gyermekétkeztetés esetében nagyon rövid volt a szünet és meg tudták 
oldani a családok a gyermekek ellátását, azért volt olyan kevés jelentkező. A vizi közmű 
tulajdonosa a város, a KAVÍZ bérleti díjat fizet. Nagyon régóta érvényben van már az a 
törvény, hogy a vizi közműért befizetett bérleti díjat csak a vizi közművek felújítására lehet  
fordítani. Nem mindig tartották be, amikor pénztelenség volt elvettek innét pénzt, papíron 
szerepeltették, hogy majd visszapótolják. Ennek az lett a következménye nagyon sok helyen, 
hogy a vizi közművek karbantartására, felújítására nem jutott pénz és azok az állapotok 
alakultak ki az országban, amelyek most vannak. Ez motiválta a Kormányt abban, hogy ő 
fogja megállapítani a bérleti díjat, annyit, amennyit eddig az önkormányzat fizetett. 
Kiegyensúlyozott lett a költségvetés, ezt fogja most az állam ellenőrizni, hogy az a 
pénzösszeg valóban a vezeték rendszerek felújítására, kutak karbantartására, beruházásokra 
legyen fordítva. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Polgármester úr, amit a Színházzal kapcsolatban elmondott azért 
érdekfeszítő, mert egy korábbi Közgyűlésen egy általa feltett kérdésre akkor azt válaszolta, 
hogy az előkészítésre kapott 1,4 milliárd forint – főépítész asszony véleményét is figyelembe 
véve – felhasználható lesz már konkrét munkálatokra is a Színház épületét illetően. Vannak 
olyan munkálatok, amelyeket nem a Kormány döntés függvényében, hanem a már megkapott 
1,4 milliárd forintból végeznek. Ezért tette fel a kérdést, hogy igaz-e hogy ősszel mégsem 
költözik a társulat másik játszóhelyre, és nem kezdődik el a felújítás? Az ember sokféle 
információt próbál összegyűjteni, ezek közzé tartozik a sajtó is és ott lehetett értesülni róla, 
hogy állítólag polgármester úr ezen a társulati ülésen arra buzdította a Színház igazgatóját,  
hogy ősszel ne költözzenek. Nem tudja így volt-e, cáfolja meg, ha gondolja. A Lantikával 
kapcsolatban felmerült egyik potenciális játszóhelyként, hogy mennyire alkalmas azt a 
szakembereknek kell eldönteni. Amit mondott az érdekfeszítő, valami történt a pénzzel, így 
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fogalmazott. Nekik nincs tudomásuk arról, hogy mi történt a pénzzel, ha polgármester úrnak 
van tudomása arról, hogy valami történt a pénzzel, akkor keresse meg az illetékeseket, és  
tegye meg a szükséges lépéseket. Örül annak, hogy a lomtalanítás után kialakult helyzetet 
polgármester úr is problémának látja és döntéseket hozott ezzel kapcsolatban. Véleménye 
szerint, ha jól tud működni a következő években, akkor sokakat meg tudnak nyugtatni, hogy 
ez az áldatlan állapot, ami most kialakult, nem fog kialakulni még egyszer. Nyilvánvaló, hogy 
problémát jelent, hogy a lakók kirakják napokkal előtte a szemetet, talán az is probléma, hogy 
nem mindig olyan szemetet raknak ki, ami a lomtalanításhoz illik. Az, ami most kialakult  
ebben az évben, az korábban nem volt jellemző, de mindenképpen cselekedni kell a probléma 
megoldásában.  
Kováts Imre képviselő: A Közgyűlés által jóváhagyott Integrált Területi Program II. verziója 
9 fejlesztési irányt határozott meg, nem jelöli meg azokat a konkrét beruházásokat, amelyeket 
meg akarnak valósítani ebben a ciklusban. Azt gondolja, ha elhatározták, hogy mit akarnak 
megvalósítani, akkor célszerűnek tartaná egy lista szerint felsorolni, hogy mi mindent akarnak 
megvalósítani, hiszen ez a pénz rendelkezésre áll, a 14,7 milliárd forint. Emlékeztette 
képviselő társait arra, hogy az elmúlt uniós ciklus  legelején 2007. februárjában, vagy azt 
követően meghatározták, konkrétan megnevezték, hogy melyek azok a beruházások, 
amelyeket meg akarnak valósítani, sőt még fontossági sorrendet is felállítottak. Ezt követően 
kivetítőn nézhették meg a kaposváriak, hogy melyek azok a konkrét beruházások, amelyeket 
meg akarnak valósítani. Azt javasolta, hogy válasszák ugyanezt az eszközt, tegyék 
nyilvánvalóvá, melyek azok a beruházások. A KAVÍZ-zel kapcsolatos okfejtése meglepte, 
hogy hadd sérüljön az önkormányzati önállóság, ez a központosítás botrányos. Az, hogy a 
saját tulajdonuk után központosítsa a Kormány a bérleti díj megállapítását, újszerű 
megközelítés. A kaposvári adófizetők tudják, hogy ez a központosítás nekik milliárdos  
nagyságrendbe kerül, mert nekik kell finanszírozni a közszolgáltató cégek veszteségét. 
Kaposváriaknak marad az a hamis tudat, hogy alacsonyak a közszolgáltatási díjak. 
  
Mihalecz András tanácsnok: Örömmel tesz eleget Kováts Imre képviselő úr felkérésének, 
hogy a Cukorgyár közben bármilyen fejlesztési program megvalósulhasson. Ugyan ez  
vonatkozik egyéni választókörzete bármelyik területére. Kihasználva a lehetőséget egy ötletet 
osztott meg. Nagyon szép kezdeményezés volt, hogy a helyi járataikon bizonyos ikonikus 
személyeknek az arca látható. Javaslattal élne, amikor valakinek az arca felkerül akár Rippl-
Rónaié, akár Guba Sándornak, vagy esetlegesen dr. Baka Józsefnek gondoljanak arra, hogy 
milyen forgalomban helyezik el azokat a képeket. Például Guba Sándor arcképe, vagy dr. 
Baka József arcképe felkerülhetne egy buszra, javasolta, hogy a 8-as, 18-as járatra, hiszen 
azon a területen dolgoztak. Keresi a lehetőséget, hogy a Cukorgyár közben bármilyen 
fejlesztési programot támogasson és lobbizzon érte.  
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Szeretné a lomtalanításban résztvevőket megvédeni. Az Álmos  
Vezér utcától a Kisfaludy utcáig tartó útján két különböző utcában látott lomtalanító autót, 
teljes gőzerővel dolgoznak. 
  
Szita Károly polgármester: Napirendet lezárta, megköszönte a hozzászólásokat. Általában a 
buszoknak az a tulajdonsága, hogy változtatni lehet rajta, hogy melyik járat egyszer 18-as 
máskor 1-es ugyanaz a busz. Ezért teljesíthetetlen képviselő úr kérése, mert nem mindig 
ugyanazon az útvonalon járnak. Erős a költségvetésük, nagyon sok mindent meg fognak 
csinálni,  2019-re csodák lesznek a városban. A város polgárai kérték ezt, ezért dolgoznak a 
legfontosabbat nem is említették az intermodeális csomópontot, a Kaposvári Közlekedési 
Központot. Befogják mutatni ezeket a fejlesztéseket, a sorrendet is tudják az Integrált  
Területfejlesztési Programban fogadták el. Ennek a módosítását a június Közgyűlésre be 
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fogják hozni, hogy még szebb legyen. Ezeken dolgoznak most és a jóérzés, az öröm az 
nagyon fontos.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3814   Száma: 16.04.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
66/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta: 

 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodás i 

Önkormányzati Társulás részére a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Projekt és a 
Kaposmenti Hulladéklerakó Eszközpark fejlesztés likviditási problémái miatt 2015. 
évben nyújtott kölcsön összegből fennálló 167 millió Ft visszafizetési határidejét  
2016. június 30-ra módosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 
kölcsönszerződés módosításának aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. május 15. 
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2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
részére a 12 fő  közfoglalkoztatott 2016. április 01-től 2017. február 28.-ig történő 
foglalkoztatása kapcsán átmenetileg jelentkező likviditási problémák áthidalására 
legfeljebb 1.154 e Ft kölcsönt biztosít. A Nemzetiségi Önkormányzat köteles a 
megelő legezett összeget folyamatosan, havonta a Munkaügyi Központtól kapott 
támogatások megtérítésére, e feltétel teljesülése esetén kerülhet sor a soron következő 
havi bérkifizetésekhez szükséges fedezet megelőlegezésére.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. április 30. 

 
3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű  Kft-vel 

kötött Bérleti-üzemeltetési Szerződést az előterjesztés 1 számú függeléke szerint 
módosítja. Felhatalmazza a Polgármestert a Szerződés módosítás aláírására 

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

 
 

4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények 
takarásának szervezésével, lebonyolításával Kaposvár Megyei Jogú Város  
Városgondnokságát bízza meg, melyhez a várható költségek 50 %-át 6.700 e Ft-ot a 
jelen rendeletmódosítás keretében képzett általános felhalmozási tartalék keret  
terhére biztosítja a költségvetési szerv részére. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
   Herczeg Attila intézményvezető 
Határidő:  2016. november 30. 

 
 

5. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a központi háziorvosi ügyelet óradíjait 2016. május  
01.-től egységesen 250 Ft-tal megemeli. Az óradíjak az emelést követően 
munkanapokon 2.000 Ft/óra, szombaton 2.350 Ft/óra, vasárnap és ünnepnapokon 
2.550 Ft/óra egységárra módosulnak. Az óradíjak emelése miatti többletkiadás 
pénzügyi fedezetét 2016. évben várhatóan biztosítja a Kaposvári Humánszolgáltatási 
Gondnokság részére az egészségügyi feladatok ellátásához az OEP támogatáson felül 
éves szinten biztosított 35 millió Ft önkormányzati forrás.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
   Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
   Sziberné Fehér Éva intézményvezető 
Határidő:  2016. április 30.  
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6. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft a színház 
épülete rekonstrukciójának időtartama alatt a Társulat művészeti tevékenységét az 
Együd Árpád Kulturális Központ Agora épületében végezze.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 
Rátóti Zoltán ügyvezető igazgató 

Határidő:  2016. április 30. 
 
 

7. A Közgyűlés a Déryné Vándorszíntársulattal tervezett, a 38/2016.(II.25.) 
önkormányzati határozat 1. pontjával jóváhagyott közművelődési megállapodást a 
Csiky Gergely Színház épületének rekonstrukciója kapcsán megosztott Agora 
használat miatt 2. függelékben jelölt korrekciókkal módosítja.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2016. április 30. 
 
 

8. A Közgyűlés a Somogy Táncegyüttes Alapítvánnyal tervezett, a 38/2016.(II.25.) 
önkormányzati határozat 3. pontjával jóváhagyott közművelődési megállapodást a 
Csiky Gergely Színház épületének rekonstrukciója kapcsán megosztott Agora 
használat miatt 3. függelékben jelölt korrekciókkal módosítja.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Horváth Gáborné igaz gató 

Határidő:  2016. április 30. 
 
 

9. A Közgyűlés a kaposvári Kosárlabda Klub Kft pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót 
elfogadja.  

 
 

10. A Közgyűlés hozzájárul a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a 
193/2015.(XI.5.) önkormányzati határozat 1. pontja alapján biztosított 30.477.867 Ft 
működési támogatás felhasználási határidejének 2016. december 31.-re történő 
módosításához és engedélyezi, hogy az Akadémia az önkormányzati támogatást a 
TAO pályázatok önerejére, valamint a TAO támogatásból és önerőbő l nem 
finanszírozható kiadásokra fordítsa.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:                    2016. december 31. 
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11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés 4. számú 

függelékét képező, a Kaposvári Vízilabda Klub Kft.-vel a kaposvári 7083 hrsz-ú 
ingatlanon elkészült 50 m-es medence és a lelátó lefedése beruházás tárgyában 
kötendő megállapodást, és annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Szerb György sportreferens 
Határidő:             2016. június 30.  

 
12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Vízilabda Klub Kft. részére a 

Városi Fürdő 50 m-es medencéje fölé új sátor beszerzése és kapcsolódó munkálatok 
elvégzésére benyújtott TAO pályázat önerejéhez 17.688 e Ft de minimis támogatást 
biztosít a 2016. évi költségvetési rendeletben elkülönített általános felhalmozási célú 
tartalék keret terhére. 

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

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

14 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Mosolygó Kórház Alapítvány részére, a 
kaposvári tevékenység működéséhez 2016-2017 évre szólóan 500-500 ezer Ft  
támogatást biztosít, a céltartalékban elkülönített működési tartalék keret terhére.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködő: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. május 30. (támogatási szerződés elkészítésére) 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3815   Száma: 16.04.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
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Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 13/2016.(V.6.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 
2/2016.(II.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3816   Száma: 16.04.28/3/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 14/2016.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondta, a Jogi Bizottság módosító 
indítványa, hogy a hatálybalépés dátuma 2016. május 1. legyen. 
 
 

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

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

 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3817   Száma: 16.04.28/4/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 15/2016.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 
általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----5. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondta, a Jogi Bizottság módosító 
indítványa, hogy a hatálybalépés dátuma itt is 2016. május 1. legyen. 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3818   Száma: 16.04.28/5/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 16/2016.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 

-----6. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 
38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Kiegészítésként elmondta, elfogadja a Jogi Bizottság módosító 
indítványát, mely arról szól, hogy a kórház épületénél a fertőző osztály tömbje is maradjon 
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fenn. Szeretné, ha ennek a következményeivel is tisztában lennének. Ennek az épületnek a 
felújítása, amely közel 1100-1200 m2 lakhatóvá tétele 900 millió 1 milliárd forint közötti, 
felmérték. Erre az önkormányzatnak nem lesz pénze. Rendezett lesz a környék, a fertőző ott 
fog maradni azzal a homlokzattal, azzal a bel térrel üresen, erre önkormányzati forrás nem 
lesz. Egészen addig fog ott maradni, amíg valamely magán befektető nem jön, és azt mondja, 
hogy a felújítás terhét vállalva kéri az épületet. Eladni nem tudják 5 éven belül,  mert  
elidegenítési tilalom van. Mindezek ellenére támogatja a Jogi Bizottság véleményét, 
megmarad a műemlék épület a Szenvedő Emberiségért felirattal, megmarad a kórház 
anyaépülete, a volt kórházi kápolna a mellette levő apácalakkal és a fertőző. Ezzel 50 
parkolóval kevesebb lesz az adott területen.  
  

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

 
-----Hozzászólások----- 

Pintér Attila tanácsnok: Gondolja, polgármester úr figyelme kiterjed arra is, hogy el kell 
kezdeni keresni befektetőket arra az épületre, ahogy a fürdőnél is megpróbálnak befektetőt 
találni a gyógyszálló építésére. Már most el kell kezdeni cselekedniük annak érdekében, hogy 
adott esetben a felújítással egy időben már legyen olyan befektető, aki hajlandó lesz ezt az 
épületet hasznosítani. 
  
Szita Károly polgármester: Persze, megpróbál, mint ahogy a METESZ épületbe, a volt 
bőrgyógyászat épületébe, oda sikerült, oda kerül az Ügyészség. Azt az épületet nagyon sokáig 
úgy fogják nézni, nem fognak rá találni felújítási forrást. Ezzel a tudattal támogatja a Jogi 
Bizottság véleményét, de el szerette volna mondani mit lát a jövőre tekintve a felújítással 
kapcsolatban. Kérte, hogy a módosító indítvánnyal együtt a rendelet tervezetről döntsenek. 
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3819   Száma: 16.04.28/6/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 17/2016.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét a helyi építészeti értékek védelméről szóló – többször 
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módosított - 38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----7. Előterjesztés a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté 
nyilvánításról szóló - többször módosított - 22/1994. (V. 18.) önkormányzati  

rendelet módosításáról----- 
 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3820   Száma: 16.04.28/7/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 18/2016.(IV.29.) 
önkormányzati rendeletét a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi 
területté nyilvánításról szóló – többször módosított - 22/1994. (V.18.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----8. Előterjesztés kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásokról----- 
 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3821   Száma: 16.04.28/8/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:18  
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: 
 
67/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári fogorvosi ügyelethez 
történő csatlakozásokról szóló előterjesztést. Ötvöskónyi, Beleg, Segesd és Szentgáloskér 
települések csatlakozását jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert az Ötvöskónyi, Beleg, 
Segesd és Szentgáloskér településekkel kötendő, fogorvosi ügyeleti ellátásról szóló 
megállapodások aláírására. 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2016. április 30. 
 
 

-----9. Előterjesztés a Magyar Állam által az Önkormányzat tulajdonába adott a 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Központnak helyet adó ingatlanok 
hasznosítására vonatkozó beszámolási kötelezettség teljesítéséről----- 



26 

 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3822   Száma: 16.04.28/9/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:19  
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: 
 
68/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam, a Kaposvári Egyetem és  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2010. április 10. napján létrejött, állami 
vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló szerződés 
tárgyában akként nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a kaposvári 
0324/18, 0324/19, 0324/20, 0324/23 és 0324/24 hrsz-ú ingatlanokat közfeladat ellátása 
céljára, hulladékkezelő-lerakó központ megvalósításához hasznosítja. 
 
A Közgyűlés a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező szakmai beszámolót  
jóváhagyja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Kovács Katalin igazgató 
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Határidő: 2016. május 31. 
 
 

-----10. Előterjesztés a Kapos-Corso Kft. bérleti díj csökkentési kéreleméről ----- 
 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Szakmai körökben is a Corso étterem magas szakmai színvonalon 
működik. Pontosítaniuk kell, hogy ezt a helységcsoportot 2001. óta bérlik az önkormányzattól 
327 m2 és 2001-ben a bérleti díj 200 ezer forint volt havonta. 2015-ben úgy szintén a Kapos-
Corso Kft. 200 ezer forint bérleti díjat fizet, igaz 2011-ben már 1 millióért hirdették meg ezt a 
helyiségcsoportot. Az előterjesztő azon kérését támogatja, miszerint 200 ezer forint havidíj 
mellett a vendéglő bezárás és a munkahelyek megszűnése elkerülhető, véleménye szerint ez 
nem életszerű. A Corso étterem minden évben erre hivatkozik, elképesztő. Ady Endre utca 8. 
szám alatt egy 53 m2 –es vendéglátó-helyiségért 113 ezer forint bérleti díjat fizetnek, ehhez  
képest a Corso bérleti díja alacsony. Van ennél kirívóbb példa is, mert a Noszlopy Gáspár 
utcában lévő 170 m2 alapterületű, vendéglátás céljára bérbevett helyiségért 50 ezer forint 
bérleti díjat kér az önkormányzat. Számtalanszor szóvá tette már, hogy aránytalanságok 
tapasztalhatók a vendéglátás céljára kiadott bérletek között. Az Ady Endre 8. szám alatti 
üzlethelyiség bérbeadásával eredetileg a 35 év alatti vállalkozók számára biztosított helyiség 
volt, mert támogatni akarják a fiatal vállalkozók pályakezdését. Addig, amíg valaki piaci 
viszonyok között ajánlatot nem tesz, ekkor már az önkormányzat bevétele lesz a fontosabb, a 
vállalkozó támogatása már kevésbé fontos. Jó lenne végre bizonyos arányokat következetesen 
végrehajtani és érvényesíteni, mert ami van ma a vendéglátóhelyiségek bérleti díja között az 
egy káosz. 
  
Mihalecz András tanácsnok: Véleménye szerint, ha üres egy önkormányzati ingatlan, mert  
magasnak tűnnek a bérleti díjak, akkor azért ostorozzák őket. Ha elkövetnek bizonyos 
lépéseket, hogy akár fiatal vállalkozónak odaadják nagyon alacsony, szinte bérmentesen az 
ingatlant, akkor azért tudják őket ostorozni. Van egy konkrét kérdés, amit meg kell vizsgálni.  
Ha valaki ismeri az előterjesztést akkor olyat vállal a jelenlegi bérlő, ami egyébként ritka, 
hogy ennyi ideig ugyanazon a helyen, ugyanazt a szolgáltatást élvezheti a város a bérlő 
jóvoltából, de azt is vállalja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanba akkora 
összeget fektet, ami mellett eltörpül az az összeg, amit ő kér az önkormányzattól, hogy 
csökkentsék a bérleti díjat. Itt 15 millió forintos nagyságrendrő l beszélünk. Ezáltal a városnak 
a tulajdona gazdagabb lesz, jobb lesz, szebb lesz. Ha véletlenül mégis el fog onnan menni az a 
beruházás ott marad. Nem fogja felvenni a járólapot, nem fogja lebontani a mosdót, az mind a 
város tulajdona. Örüljenek már végre annak, hogy van egy olyan szolgáltatás, ami azonos 
színvonalon, sőt igyekszik a színvonalát növelni,  16 embernek ad munkát, a környezetében 
mindenkinek az elégedettségére működik. Nekik ezért egyébként nem gesztust kell 
gyakorolni, hanem reagálni kell erre a konkrét piaci kérdésre. Maximálisan támogatja az  
előterjesztést, és ha ilyen kérdésekkel keresik meg a várost egyéb más vállalkozók, akkor 
nyílván az adott esetben mérlegelniük kell, hogy ezzel milyen célt fognak szolgálni. Ha azt a 
célt szolgálja, hogy a vállalkozás megmaradjon, munkahelyet teremtsen, iparűzési adót 
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fizessen, a városnak a vagyona ezáltal növekedjen, akkor minden esetben támogatni fogja. 
Kérte, Kováts Imre képviselő társát, ahogy csatlakozott hozzá, ő is csatlakozzon, támogassa 
ezt az előterjesztést pusztán a város érdekében. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Támogatni fogja az előterjesztést. Tudja, hogy Kováts képviselő úr 
nem azért mondta el, mert nem akarja ezt a konkrét előterjesztést támogatni, hanem fel akarta 
hívni arra az anomáliára a figyelmet, amit a legutóbbi Közgyűlésen ő is felvetett. Elég 
hosszasan vitáztak arról, hogy rendeleti szinten lehet-e ezeket az aránytalanságokat kezelni,  
vagy sem. A probléma adott és valószínűleg később is adva lesz, érdemes véleménye szerint 
elgondolkodni azon, amit a legutóbbi Közgyűlésen említett és képviselő társai figyelmébe 
ajánlott. Próbáljanak egy olyan szabályozást létrehozni rendeleti szinten, amely ezeket az 
aránytalanságokat valamilyen szinten tudja kezelni, figyelembe véve azt is, hogy van egy 
olyan kör, akiket támogatni akarnak, például a fiatal vállalkozókat, vagy a kezdő 
vállalkozókat és ehhez illeszteni a különböző szabályzókat. Érdekükben áll,  hogy olyan 
funkciókkal töltsék meg a belvárost, amelyek adott esetben hiányoznak a belváros kínálatából, 
fontos a kaposváriak és a turizmus számára is. Adott esetben ezt is mérlegelni kellene egy 
ilyen szabályozásban. 
  
Kováts Imre képviselő: Számtalanszor felvetette, hogy az önkormányzati bérlakások 
bérbeadásakor felújított lakást kellene visszaadni a bérbeadónak. Nem ezt teszik, hanem a 
lelakott, lakhatóvá épp hogy tehető lakást bérbe adják, és a lakónak kell felújítani, rendbe 
hozni az önkormányzati tulajdonú ingatlant. Ettől még nem fizet kevesebb bérleti díjat.  
 
 
Kiss Tamás képviselő: Úgy gondolja, hogy a 200 ezer forint relatíve alacsony bérleti díj. Ma, 
hogy Magyarországon a reformok működnek-e más kérdés, de hogy éttermet üzemeltetni nem 
egy bomba üzlet az 1000 %. Nyílván, ha magasabb bérleti díjjal üzemel jelen körülmények 
között, akkor lehet, hogy bezárja kapuit az étterem. Ami az aránytalanság, ha valaki ki akar 
venni egy önkormányzati ingatlant és ott ki akar alakítani egy vendéglátóhelyiséget, nyilván 
van egy elképzelése, hogy mekkora vendéglétszáma lesz, milyen bevételekkel fog dolgozni. 
Ezek után oda tud állni az önkormányzat képviselői elé még mindig, hogy ez a bérleti díj 
ehhez magas, szeretne egy jóval alacsonyabb bérleti díjat. Az önkormányzat meg eldönti,  
hogy ez működik-e vagy nem. Ha valaki felelőtlenül belemegy egy ilyen bérleti díjba, akkor 
még mindig ott a lehetősége arra, hogy kérjen egy mérséklést, bárki előtt ott van ez a dolog, 
bármikor megteheti. Véleménye szerint rendeletileg ezt az aránytalanságot nem nagyon tudják 
szabályozni.  
  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Az 1990-es évek elején már a képviselő-testületnél felmerült az 
a kérdés hogyan szabályozzák az önkormányzati tulajdonban álló üzleteknek a bérleti díját.  
Akkoriban az volt az egységes álláspont, hogy normatív alapon kell szabályozni, adott helyen 
m2-re levetítve egységes díjakat kell kikalkulálni és ezt kell kiajánlani a vállalkozóknak. 
Ennek azért is volt jelentősége, hogy nehogy felmerüljön annak a gyanúja, hogy nem egyenlő  
mércével mér az önkormányzat. Sajnos az élet sokkal sokszínűbb és olyan dolgok történtek, 
hogy nem lehetett ezt a normatív szabályozást betartani. Egy adott üzletet ki hogyan 
üzemeltet sok mindentől függ, hogy mit akar ott csinálni, hogyan csinálja és mennyire 
rátermett az üzletvezetésre. Ezt a kockázatot fel kell vállalni és nagyon sok vállalkozó, amikor 
látja, hogy mégsem olyan ügyes, vagy mégsem jó üzletet nyitott, akkor azt a kockázatott 
rögtön elhárítja magáról és fordul az önkormányzat felé. Jelen pillanatban ezt látja ennél az  
előterjesztésnél is, amennyiben komolyabb fejlesztések lesznek a vállalkozó részéről,  
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támogatható a javaslat. 
  
 
Szita Károly polgármester: 14 étterem van a belvárosban, a közétkeztetésből élnek délben a 
700.- Ft ebédből, ha előfizetnek meg a 990.- Ft menüből. Most itt beszélnek minden félét, ha 
félév múlva bezárna az étterem, akkor meg azért kiabálnának.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3823   Száma: 16.04.28/10/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
69/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kapos-Corso Kft. bérleti díj 
csökkentési kérelmét támogatja és 2016. április 01. napjától 2016. június 30. napjáig a 
Kaposvár, Dózsa György utca 2. szám alatt lévő 324 m2 alapterületű helyiségcsoport bérleti 
díját 200.000,-Ft/hó+ÁFA összegre mérsékli. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. május 15. (szerződésmódosítás) 
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-----11. Előterjesztés a Kaposvár, Damjanich u. 17. szám alatti kollégiumi épületre 

telepíteni kívánt távközlési bázisállomány pályázati kiírásáról----- 
 

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3824   Száma: 16.04.28/11/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
70/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Damjanich utca 
17. szám alatti, Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium kollégiumi épülete tetőfelületének legfeljebb 15 m2 nagyságú 
területe távközlési állomás létesítése célú bérbeadására vonatkozó, az előterjesztéshez csatolt 
pályázati kiírást jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert érvényes és 
eredményes pályázat esetén a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
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Határidő:  2016. augusztus 31. 
 
 

-----12. Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötendő  
megállapodásról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3825   Száma: 16.04.28/12/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
71/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Magyar Ökumenikus  
Segélyszervezet számára térítésmentesen biztosítja 2016. május 01. napjától a Kaposvár, 
Pécsi u. 52. szám alatti ingatlanon található Közösségi Ház helyiségeit - az előterjesztés 2. 
mellékletét képező megállapodás szerint - Biztos Kezdet Gyerekház, illetve Gyerekek és 
Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósítása érdekében. Az ingatlan üzemeltetési költségei 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelik. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 
mellékletét képező megállapodás aláírására. 
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Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:                            2016. április 30. (szerződéskötés) 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy feladatellátási- és  
támogatási szerződést köt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel Biztos Kezdet 
Gyerekház, illetve Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósítása, gyermekjóléti 
alapellátás biztosítása érdekében. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Közgyűlés  
2016. június 9-i ülése elé terjessze be a feladatellátási- és támogatási szerződést jóváhagyásra. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  dr. Gróf Regina irodavezető 
                                           Molnár György igazgató 
Határidő:                            2016. június 30. (szerződéskötés) 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetése céltartalékban elkülönített általános működési tartalék kerete terhére a Biztos 
Kezdet Gyerekház, illetve Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza megvalósításához a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet részére 2016. évre legfeljebb 7.142 e Ft összeget támogatásként 
biztosít. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:                            2016. április 30. (szerződéskötés) 
 
 

-----13. Előterjesztés wakeboard pálya létesítéséről a Deseda tavon----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3826   Száma: 16.04.28/13/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
72/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 0446/2 hrsz-ú 
ingatlan (Deseda tó) wakeboard pálya létesítése célú bérbeadására vonatkozó, az 
előterjesztéshez csatolt pályázati kiírást jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert érvényes és eredményes pályázat esetén a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Herczeg Attila intézményvezető 
   Molnár György igazgató 
Határidő:   2016. május 15. (pályázati kiírás megjelentetése) 
 

-----14. Előterjesztés a 2016. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3827   Száma: 16.04.28/14/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:35  
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: 
 
 
73/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a környezet védelme és a meglévő  
szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep jobb kihasználtsága érdekében a KAVÍZ 
Kft-vel közösen rákötési akciót hirdet. 
A szennyvízcsatorna hálózatra történő utólagos lakossági rákötések ösztönzésére 2016. május  
2. és 2016. október 16. közti időszakra vonatkozóan a Közgyűlés a szennyvízcsatorna közmű-
érdekeltségi hozzájárulás mértékéről szóló 3/2009. (II.26.) számú önkormányzati 
határozatában meghatározott 125.000,- Ft + 27 % ÁFA = 158.750,- Ft/lakás összegű lakossági 
közmű-érdekeltségi hozzájárulás összegét 50 %-kal, 62.500,- Ft + 27 % ÁFA = 79.375,- 
Ft/lakás összegre csökkenti. 
Az ingatlantulajdonosnak ezen időszak alatt a hálózatra történő csatlakozást is el kell 
végeztetnie. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. május 2. – 2016. október 16. 
 

-----15. Előterjesztés a TOP-6.9.1-15 azonosító számú konstrukcióra benyújtandó 
pályázatokhoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3828   Száma: 16.04.28/15/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:35  
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: 
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74/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a TOP-6.9.1-15 „A társadalmi 
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című  kiíráshoz 
kapcsolódó, a Szentjakabi városrészt érintő és Cseri úti városrészt érintő pályázatokhoz 
szükséges konzorciumi megállapodásokról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy 
felhatalmazza a Polgármestert a pályázatok benyújtásához szükséges továbbá a pályázatok 
elnyerését követően kötendő részletes Konzorciumi megállapodások aláírására, és az 
esetleges módosítások elvégzésére utólagos beszámolási kötelezettséggel.  
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   

  Molnár György igazgató  
Határidő:   2016. május 2. 
 
 
 
 
 

-----16. Előterjesztés a "Vaszary János élete és kora" című filmalkotás  
támogatásáról----- 

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

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

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

 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Támogatja az előterjesztést. Úgy érzi Vaszary János kissé 
háttérbe szorult Rippl-Rónaihoz képest, pedig két egyenrangú és egyenlő értékű festőművész 
Magyarország életében. Kérné polgármester urat és a város vezetését további ötletekkel, 
javaslatokkal Vaszaryt állítsák jobban az előtérbe, különös tekintettel arra, hogy a Vaszary 
Emlékház elég rossz kihasználtsággal működik, kevesen látogatják. Jó lenne, ha arra is  
fordítanának nagyobb reklámot. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3829   Száma: 16.04.28/16/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:36  
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 
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Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
75/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kroó András által írt és rendezett Vaszary és kora 
című film elkészítéséhez 2016. évi költségvetési rendeletében meghatározott általános 
működési tartalék terhére 2500 E Ft összegű támogatást biztosít.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. április 30. 
 
 
 

-----17. Előterjesztés közterület elnevezéséről----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 
 
Kováts Imre képviselő: A volt SÁÉV telep utcanevekre vonatkozóan kérdése lenne jegyző 
úrhoz. Az előterjesztés szerint az önkormányzat tulajdonában lévő kivett közút művelési ágú 
közutak utcanévként történő elnevezése az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége. 
Ugyanakkor a határozati javaslat arról szól, hogy ezeknek az utcáknak az elnevezésére a 
fejlesztések megvalósulását követően kerül sor. Kérdése volt, ez azt jelentheti-e valami oknál 
fogva nem valósulnak meg a fejlesztések, akkor nem lesznek utcanevek?   
  
dr. Csillag Gábor jegyző: El lesznek nevezve az utcák. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Az előterjesztésben a SÁÉV telep utcaelnevezésekkel 
kapcsolatban aggályai vannak, egyben nagyon szocialista filingje van az ipartelepnek. 
Javasolta, hogy Kaposváron nagyon sok híres iparos, kisiparos volt, akit már könyvekben 
örökítenek meg. Bádogosok, kovácsmesterek, azok közül válasszák ki, találni fognak olyat, 
aki építőmester volt és híres volt. Javasolta, hogy kaposvári kisiparosok, iparosok, 
vállalkozókról nevezzék el ezt a területet.  
  

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

Szita Károly polgármester: Ha jól értette az a javaslata, hogy bízzák meg a kollegáikat és a 
júniusi Közgyűlésre hozzák be alternatívaként a négy utcára a múltból, arra méltó, kaposvári 
kisiparosok nevét és akkor hozzák meg a döntést az utcaelnevezésről. Kérte, aki a módosító 
javaslattal egyetért, igennel szavazzon. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3830   Száma: 16.04.28/17/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító 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: 
Szita Károly polgármester: Kérte jegyző urat, hogy a júniusi Közgyűlésre bízza meg Nagy 
Zoltán kollégájukat kutassa ki a múltat, hozzon javaslatot a képviselő-testületi ülés elé az új 
utcanevekre és azokat hozzák be a Közgyűlés elé. Kérte, hogy az Agg József sétányról 
foglaljanak állást. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3831   Száma: 16.04.28/17/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:41  
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: 
 
76/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 3598 hrsz. 

alatti ingatlan az „Agg József sétány”elnevezést kapja.   
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Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:   2016. május 30. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Agg József főesperes, 
plébános emlékére, a Jézus Szíve Egyházközség híveinek a Hősök Temploma épületének 
északi homlokzatán emléktábla elhelyezését támogatja.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:   azonnal (közlésre) 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 5723/2. hrsz-
ú, az  5725/4 hrsz-ú, az 5725/17 hrsz-ú és az 5727/7. hrsz-ú ingatlanok elnevezéséről szóló 
előtejesztést terjessze a június 9-i Közgyűlés elé. 

 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:   2016. június 9. 

-----18. Előterjesztés az 56-os emlékév kapcsán benyújtott pályázatokról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Látható, hogy több mint 80 millió forintra nyújtottak be 
pályázatot. A kiemelt bizottság döntésére várnak, erről szól az előterjesztés. Június 16-ával 
kezdenek, a lukas zászló már kint van a kommunizmus áldozatainak napjától kezdve 
főerkélyen és egész kint lesz az Emlékév végéig. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3832   Száma: 16.04.28/18/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
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Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
77/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „az 56-os emlékév kapcsán 
benyújtott pályázatokról” szóló előterjesztést, és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a KKETTKK – 56P – 01 

jelű „Mansfeld Péter” elnevezésű felhívásra benyújtott pályázattal kapcsolatos tájékoztatást 
elfogadja, támogatja a projekt 4.732.000 Ft teljes bekerülési költségen történő  
megvalósítását, és jóváhagyja a szükséges 600.000 Ft önerő biztosítását. 
 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2016. december 31. 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a KKETTKK – 56P – 06 

jelű „Angyal István” elnevezésű felhívásra benyújtott pályázattal kapcsolatos tájékoztatást 
elfogadja és támogatja a projekt 82.197.528 Ft teljes bekerülési költségen történő  
megvalósítását, és jóváhagyja a szükséges 10.000.000 Ft önerő biztosítását. 
 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2016. december 31. 
 

-----19. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2015. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3833   Száma: 16.04.28/19/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
78/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat és 
intézményei által 2015. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről szóló 
tájékoztatót. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:   azonnal 

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

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

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3834   Száma: 16.04.28/20/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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79/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 27/2015. (II.26.) 

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

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. december 31. 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú 

Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 27/2015. (II.26.) önkormányzati határozat 20. 
pontját az alábbi f.) alponttal egészíti ki: 

 
„f.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
Kaposvár, Bartók B. u. 10. szám alatti, a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei 
Levéltára használatában lévő ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása érdekében 
teljes jogkörben eljárjon, valamennyi nyilatkozatot megtegyen, és a szükséges  
megállapodásokat aláírja. 

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

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 84/2015. (VI. 11.) 

önkormányzati határozat 5. pontjának határidejét 2016. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. június 30. 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 143/2015. (IX. 10.) 

önkormányzati határozat 1., 2., 3. és 4. pontjának határidejét 2017. december 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. december 31. 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 173/2015. (XI. 5.) 

önkormányzati határozat 7. pontjának határidejét 2016. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
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 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:  2016. június 30. 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 201/2015. (XII. 10.) 

önkormányzati határozat 7. és 8. pontjának határidejét 2016. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. június 30. 
 
7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 210/2015. (XII. 10.) 

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2016. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. június 30. 
 
 
 
 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 8/2016. (I. 28.) 

önkormányzati határozat 10. pontjának határidejét 2016. augusztus 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. augusztus 31. 
 
9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 27/2016. (II.25.) 

önkormányzati határozat 1. pontját az alábbi bekezdéssel egészíti ki: 
 

„A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti 
Tankerületéhez tartozó kaposvári székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati 
fenntartású, jelenleg önkormányzati működtetésű intézmények a kötelező köznevelési 
feladataik ellátásához térítésmentesen használják a Klebelsberg Középiskola 
Kollégiumban található uszodát.” 

 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 

  Sziberné Fehér Éva igazgató 
Határidő: 2016. május 31.” 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
10) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a polgármester 2016. évi 

szabadságának ütemezésére adott tájékoztatatást. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
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 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 Határidő:  folyamatos 
 
11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 37/2016. (II. 25.) 

önkormányzati határozat 24. pont b) alpontjának határidejét 2016. augusztus 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. augusztus 31. 
 
12) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 45/2016. (II. 25.) 

önkormányzati határozat határidejét 2016. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. június 30. 
 
13) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 155/2015. (IX. 10.) 

önkormányzati határozatát úgy módosítja, hogy a Polgármesteri Keret terhére Rostás 
Árpád vándorasztalos római útjának költségeihez biztosított 120.000, -Ft támogatás  
„A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány” helyett „Rostás Árpád Alapítvány” 
részére kerül biztosításra, ehhez a Közgyűlés hozzájárul. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. június 30. 
 
14) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 99/2015. 

(VI.11.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, Kaposvár, Szigetvári u. 9. fsz. 1.,  
Kaposvár, Szigetvári u. 9. fsz. 5. és Kaposvár, Dózsa Gy. u. 4. fsz. 1. szám alatti üres 
önkormányzati bérlakásokat a bérlakás-állományból kivonja. A Kaposvár, Szigetvári 
u. 9. szám alatti helyiségeket az Önkormányzat törzsvagyonába helyezi és az 
Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság használatába adja raktározási 
feladatok ellátására, a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 4. szám alatti helyiséget Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata bérlet útján hasznosítja. 

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

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   azonnal 

 
15) Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése úgy határozott, hogy a 182/2015. (XI. 5.) 

önkormányzati határozat határidejét 2016. augusztus 31-re módosítja. 
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 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. augusztus 31. 
 
 

-----21. Tájékoztató a 2015. évi közbeszerzésekről----- 
 

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

 
 

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

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

 
 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3835   Száma: 16.04.28/21/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:42  
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: 
 
80/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
 

-----22. Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3836   Száma: 16.04.28/22/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:43  
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: 
 
81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2016. évi 
költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----23. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről  

(2016. I. negyedév)----- 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3837   Száma: 16.04.28/23/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:43  
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: 
 
 
82/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2016. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
 
 



47 

 

-----24. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról----- 
 

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3838   Száma: 16.04.28/24/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:43  
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: 
 
 
83/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a nem lakás célú helyiségek bérletére 
érkezett ajánlatokról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 
1.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre utca 14. szám alatti 

irodaépület alagsorában lévő 13,8 m2 alapterületű raktárhelyiség bérletére benyújtott 
pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek 
minősíti. 
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        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2016. június  
01. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 2.041,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért 
Magyar ILCO Szövetség Kaposvár (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.) részére 
raktározási tevékenység céljára azzal, hogy a bérleti szerződés tartalmazza, hogy 
amennyiben a bérbeadó más célra kívánja hasznosítani a helyiséget, a bérleti szerződés 
60 napos felmondási idővel felmondható. A bérleti díj évente az infláció mértékével 
emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2016. május 31. 
 
2.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre utca 14. szám alatti 

irodaépület I. emeletén lévő 11. számú 17 m2 alapterületű irodahelyiség bérletére 
benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást  
eredményesnek minősíti. 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2016. június  
01. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 4.147,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért 
Magyar ILCO Szövetség Kaposvár (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.) részére azzal,  
hogy a bérleti szerződés tartalmazza, hogy amennyiben a bérbeadó más célra kívánja 
hasznosítani a helyiséget, a bérleti szerződés 60 napos felmondási idővel felmondható. A 
bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket  
nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2016. május 31. 
 
3.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre utca 14. szám alatti 

irodaépület I. emeletén lévő  12. számú 14,8 m2 alapterületű irodahelyiség bérletére 
benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást  
eredményesnek minősíti. 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2016. június  
01. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 3.609,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért 
Magyar ILCO Szövetség Kaposvár (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.) részére azzal,  
hogy a bérleti szerződés tartalmazza, hogy amennyiben a bérbeadó más célra kívánja 
hasznosítani a helyiséget, a bérleti szerződés 60 napos felmondási idővel felmondható. A 
bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket  
nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2016. május 31. 
 
4.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre utca 14. szám alatti 

irodaépület II. emeletén lévő 1. számú 39,2 m2 alapterületű irodahelyiség bérletére 
benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást  
eredményesnek minősíti, amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlási kötelezettségének 
eleget tesz (helyi és NAV adóigazolás, bánatpénz befizetéséről szóló igazolás, nyilatkozat 
a pályázati feltételek vállalásáról). 
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        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2016. június  
01. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 9.561,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért 
„Somogyért” Egyesület (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.) részére azzal, hogy a 
bérleti szerződés tartalmazza, hogy amennyiben a bérbeadó más célra kívánja 
hasznosítani a helyiséget, a bérleti szerződés 60 napos felmondási idővel felmondható. A 
bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket  
nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2016. május 31. 
 
5.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre utca 14. szám alatti 

irodaépület II. emeletén lévő 18. számú 24,5 m2 alapterületű irodahelyiség bérletére 
benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást  
eredményesnek minősíti, amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlási kötelezettségének 
eleget tesz (helyi adóigazolás). 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2016. június  
01. napjától határozott 1 éves időtartamra bérbe adja 5.975,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a 
Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 
(1146 Budapest, Abonyi utca 31.) részére azzal, hogy a bérleti szerződés tartalmazza, 
hogy amennyiben a bérbeadó más célra kívánja hasznosítani a helyiséget, a bérleti 
szerződés 60 napos felmondási idővel felmondható. A bérleti díj évente az infláció 
mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt  
terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2016. május 31. 
 
6.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre utca 14. szám alatti 

irodaépület I. emeletén lévő  15. számú 18,5 m2 alapterületű irodahelyiség bérletére 
benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást  
eredményesnek minősíti, amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlási kötelezettségének 
eleget tesz (NAV adóigazolás). 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2016. június  
01. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 5.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért 
Pedagógusok Szakszervezete (1068 Budapest, Városligeti fasor 10.) részére azzal, hogy a 
bérleti szerződés tartalmazza, hogy amennyiben a bérbeadó más célra kívánja 
hasznosítani a helyiséget, a bérleti szerződés 60 napos felmondási idővel felmondható. A 
bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket  
nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2016. május 31. 
 
7.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre utca 14. szám alatti 

irodaépület II. emeletén lévő 4. számú 16,4 m2 alapterületű irodahelyiség bérletére 
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benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást  
eredményesnek minősíti. 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2016. június  
01. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 4.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a 
Zöldpont Életmódklub (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.) részére azzal, hogy a bérleti 
szerződés tartalmazza, hogy amennyiben a bérbeadó más célra kívánja hasznosítani a 
helyiséget, a bérleti szerződés 60 napos felmondási idővel felmondható. A bérleti díj 
évente az infláció mértékével emelésre kerül.  A bérleti díj a rezsi költségeket nem 
tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2016. május 31. 
 
8.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Ady Endre 

utca 8. szám alatt lévő 53 m2 alapterületű helyiséget a 35 év alatti vállalkozók 
vállalkozásainak létrehozásához, illetve megerősödéséhez nyújtandó önkormányzati 
támogatási programból kivonja. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igaz gató 
       Határidő:            2016. május 31. 
 
 
9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Ady Endre utca 8. szám alatt lévő 

53 m2 alapterületű üzlet bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 
kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti. 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2016. május  
01. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 113.260,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért  
Balassa-Ütő Katalin egyéni vállalkozó (7400 Kaposvár, Németh István fasor 31. 4/3.) 
részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj 
a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

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

-----25. Előterjesztés az MLSZ pályaépítési programjára benyújtandó pályázatról----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3839   Száma: 16.04.28/25/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:44  
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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: 
 
84/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
A Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az MLSZ műfüves pályaépítési pályázattal 
kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatokat hozta: 

1. A Magyar Labdarúgó Szövetség futballpálya építési programja keretében az  
Önkormányzat pályázatot nyújt be 22 X 42 méter méretű műfüves pálya építésére a 100 %-
os tulajdonában álló Kaposvár 799/3 hrsz-ú ingatlanon, és a szükséges 200e Ft pályázati 
biztosíték befizetését a 2016. évi költségvetés céltartalékában elkülönített általános  
működési tartalékkeret terhére jóváhagyja. Egyúttal a mellékelt tulajdonosi nyilatkozat és 
záradék aláírását jóváhagyja. 
 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2016. május 2. 
 
 
2. A Közgyűlés a pályázati adatlapon becsült költségénél maximum 10 %-kal magasabb, 

35.763.200,- Ft teljes bekerülési költséghez igazodó 30 % önrészt, maximum 
10.728.960,- Ft-ot nyertes pályázat esetén a 2016. évi költségvetési rendelet  
céltartalékában elkülönített felhalmozási tartalékkeret terhére biztosítja és felhatalmazza a 
Polgármestert az MLSZ-szel kötendő, az előterjesztés mellékletét képező együttműködési 
megállapodás aláírására. 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2016. május 2. 
 
 
3. Amennyiben a 10 % többletet tartalmazó költséget meghaladja a tényleges kivitelezési 

költség, az MLSZ-szel kötendő együttműködési megállapodás megkötésére akkor 
kerülhet sor, ha azt a Közgyűlés a megemelkedett önrész figyelembevételével jóváhagyja.  
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Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2016. június 30. 
 
 

4. A Közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 799/3 hrsz-ú 8497 m2 nagyságú 
ingatlanon a megépült pálya területének nagyságáig az MLSZ térítésmentes használati 
joga a létesítmény üzembe helyezéstől számított 15 év időtartamra bejegyzésre kerüljön 
az Ingatlan-nyilvántartásba. Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a földhasználati 
szerződés aláírására. 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató  
   Szirják Imréné igazgató 
Határidő:   2016. június 30. 
 

5. A Közgyűlés a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával és a Kaposvári Szakképzési 
Centrummal kötendő együttműködési megállapodás aláírására és az esetleges  
módosítások elvégzésére a Polgármestert felhatalmazza. 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
   Molnár György igazgató 
Határidő:   2016. május 2.  
 
 

6. A Közgyűlés a pálya megépítése esetén az egyéb munkákhoz szükséges 5.000 eFt-ot a 
2016. évi költségvetési rendelet céltartalékában elkülönített felhalmozási tartalékkeret  
terhére biztosítja.  

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
   Molnár György igazgató 
Határidő:   2016.május 2. 
 
 

-----26. Előterjesztés a Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciója kapcsán felszabaduló  
450 db szék ingyenes átvételének igényléséről----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3840   Száma: 16.04.28/26/0/A/KT 
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Ideje: 2016 április 28 09:44  
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: 
 
85/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Puskás Ferenc Stadion 
rekonstrukciója kapcsán felszabaduló 450 db szék ingyenes átvételének igényléséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. 
törvény 13.§-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. §(2) bekezdésének c.) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő  
Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, a Puskás  
Ferenc Stadion rekonstrukcióját megelőző bontási munkálatok során felszabaduló 450 
darab nézőtéri szék ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.  

 
2.) Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdés 15.) pontjában meghatározott sport, 
ifjúsági ügyek feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni.  
A kaposvári Rákóczi Stadion rekonstrukciója kapcsán a jelenleg megyei I.  osztályban, 
várhatóan 2016 őszétől a NB III-ban szereplő felnőtt labdarúgó csapat mérkőzéseit a 
2016/17-es bajnokságban a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia centerpályáján fogja 
játszani. Az NB III-nak megfelelő  „F” kategóriás feltételek teljesítéséhez kívánja 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata felhasználni a 450 db széket. 

 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek megtérítését.  
 
4.) Az igényelt ingóság nem áll örökségvédelmi védettség alatt. 

 
5.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes  

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes  
jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.  
 

6.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes  
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.  
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

Molnár György igazgató 
Szerb György sportreferens 

Határidő:  azonnal 
 
 

-----27. Előterjesztés a „Mementó Somogy” Közhasznú alapítvány támogatásáról----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3841   Száma: 16.04.28/27/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
86/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 
részére a védett sírok állagmegóvásához, felújításához 2016. évre 300.000 Ft támogatást 
biztosít a 2016. évi költségvetési rendelet céltartalékában elkülönített általános működési 
tartalék keret terhére. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2016. május 31. 
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-----28. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3842   Száma: 16.04.28/28/0/A/KT 
Ideje: 2016 április 28 09:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
87/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
1. A Polgármesteri Keret terhére 
 

Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére   50.000,-Ft 
     (XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem költségeihez) 
 
2. dr. Giber Vilmos Egyéni Képviselői Kerete terhére 
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„Diákjainkért” Alapítvány részére     20.000,-Ft 
     (működési költségekhez.) 
 
3. Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret terhére 
 

A Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány részére  25.000,-Ft 
     („Érték, élmény, érzelem-kalandozások a művészetek világába”  
       című projekt költségeihez.) 
 
4. Köznevelési és Kulturális Támogatási Keret terhére 
 

- „Diákjainkért” Alapítvány részére     40.000,-Ft 
      (városi szintű kulturális rendezvények költségeihez) 
 

- Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére    30.000,-Ft 
(Károly Barna csellista felkészítő kurzusok és szlovákiai vonósverseny részvételi 
költségeihez) 

 
- Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány részére    50.000,-Ft 

(Hátrányos helyzetű gyerekek részére rendezett bábelőadás költségeihez) 
 

- Búvópatak Alapítvány részére      50.000,-Ft 
      (Búvópatak folyóirat 2016. évi megjelentetéséhez) 
 

- Képírás Művészeti Alapítvány részére     40.000,-Ft 
(A KÉPÍRÁS internetes folyóirat Kaposvár irodalmi 

        és képzőművészeti életét bemutató szám költségeihez) 
 

- Képírás Művészeti Alapítvány részére     40.000,-Ft 
(Működési költségekhez, kiállítások, kiadványok költségeihez) 

 
- Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére    60.000,-Ft 

      (V. Muzsikál Kaposvár a Zene Világnapján nevű rendezvény költségeihez) 
 

- „Szárnyas Szó” Alapítvány részére     40.000,-Ft 
      (Vikár Béla Vegyeskar fellépési költségeihez) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. május 30.  
 
 

-----29. Kérdés----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 
 

Kováts Imre képviselő: Jegyző úrhoz azt a kérdést intézte, Megállapítható-e Varga 
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Magdolnának, a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igaz gatójának a 
felelőssége? 
Köztudott, hogy a LIGET Időskorúak Otthona működésével kapcsolatosan közel egy éve 
rendőrségi vizsgálat folyik. A rendőrségi vizsgálat egy feljelentés alapján indult. A feljelentés  
szerint Varga Magdolna a LIGET Időskorúak Otthona vezetőjeként több olyan időskorú 
ellátásáról gondoskodott, akik az ellátottakról vezetett nyilvántartásban nem szerepeltek, 
továbbá ezek az időskorú ellátottak nem fizettek személyi térítési díjat. A Rendőrség 
lefoglalta az otthon 2010. és 2014. közötti évekre vonatkozó releváns iratait, így a vizsgálat  
érinti Varga Magdolna „ligetotthonos” vezetői tevékenységét is. A Polgármesteri Hivatal 
Ellenőrzési Irodája a térítési díjak beszedésére és az ellátottakról vezetett nyilvántartásokra 
vonatkozóan soron kívüli vizsgálatot végzett. 2014. évi dokumentumok alapján többek között 
megállapította, hogy az idősek közül többen a hivatalos felvételt megelőzően beköltöztek az 
Időskorúak Otthonába, a törzslapokon szabálytalan javításokat végeztek és néhány esetben 
nem a valós befizetéseket vezették fel, továbbá egy esetben nem a beérkezett nyugdíj 
összegéből indultak ki a díjmegállapítás során. Az ellenőrzés vezetője az ellátottakról vezetett 
nyilvántartásokkal kapcsolatos feltárt visszaélések miatt személyi felelősségre vonást javasolt. 
 
 
Tisztelt Jegyző Úr! 
 
Az Ellenőrzési Iroda miért nem tartotta indokoltnak a korábbi, azaz a 2014. előtti évek 
vizsgálatát? Az anyagi hátrányt okozó pénzügyi visszaélések mekkora összeget jelentettek és 
ezek rendezése hogyan történt? A pénzügyi visszaélések nem vetették fel a költségvetési 
csalás alapos gyanúját? Kinek a személyi felelősségre vonását javasolta az Ellenőrzési Iroda? 
Milyen mértékű volt a személyi felelősségre vonás?  
  
dr. Csillag Gábor jegyző:  A 2016. április 27-én kelt megkeresésével kapcsolatban az 
alábbiakról tájékoztatom: 2015. évben a LIGET Időskorúak Otthonában 3 munkaterv szerinti 
és 1 soron kívüli ellenőrzésre került sor. Kérdésében az alábbi két vizsgálatot érintette: 
 
1.vizsgálat: 2015. februárjában névtelen bejelentés érkezett arról, hogy a LIGET Időskorúak 
Otthonában hivatalos felvétel nélkül is ellátnak gondozottakat. Ezek az idősek a bejelentés  
szerint az engedélyezett, felvehető létszámot meghaladva tartózkodnak az intézményben. Az 
Ellenőrzési Iroda ezért soron kívül vizsgálta a LIGET Otthonban az ellátottakról vezetett 
nyilvántartásokat. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a gondozottakról 
vezetett nyilvántartások megfelelnek-e a jogszabályi elő írásoknak. Az ellenőrzés során a 
bejelentésben szereplő konkrétan nevesített idősekkel kapcsolatos dokumentumok 
vizsgálatára került sor. A lefolytatott vizsgálat szabályszerűségi ellenőrzés volt, a 
dokumentáció vizsgálatára terjedt ki. Az ellenőrzés az intézményvezető felelősségre vonását  
javasolta a nyilvántartások szabálytalan vezetése miatt. A felelősségre vonásról a Kaposvár-
Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás döntött. Az igazgatót 
figyelmeztetésben részesítette. 
 
2. vizsgálat: A térítési díjak beszedésének vizsgálata a 2015. évi munkaterv alapján került  
végrehajtásra. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a gondozási térítési díjak 
beszedése, elszámolása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak-e el.  Az 
ellenőrzött időszak meghatározása a nyilvántartásokkal kapcsolatos ellenőrzésekhez  
igazodott. A térítési díjak megállapítása, beszedése és nyilvántartása a gazdasági ügyintéző 
feladata volt. A térítési díjak beszedésével kapcsolatos hiányosságok a következők voltak: 
• „a törzslapokon szabálytalan javításokat végeztek” ennek anyagi vonzata nem volt. 
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• „néhány esetben nem a valós befizetéseket vezették fel” ennek összege összesen: 67.565 
Ft. 

• „egy esetben nem a beérkezett nyugdíj összegébő l indultak ki a díjmegállapítás során” 
ennek összege: 950 Ft. 

A teljes összeg az intézmény beszámolója szerint megtérítésre került.  
Az ellenőrzés javasolta, hogy a gazdasági ügyintéző részesüljön figyelmeztetésben a 
pénzkezelés miatt. Az intézmény beszámolója alapján a gazdasági ügyintéző írásbeli 
figyelmeztetésben részesült. A kérdésben említett feljelentésről tudunk, annak tartalmáról 
nincs tudomásunk. Tekintettel arra, hogy az ügyben már nyomozás folyik egy esetleges  
bűncselekmény kivizsgálása és minősítése nem a Hivatal feladata. 
 
 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 

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


