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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2016. június 9. 
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 0 - 
  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. Köszöntötte kollégáit és mindazokat, akik a sajtón keresztül kísérik 
figyelemmel a munkájukat.  
 
Napirend előtti felszólalás keretében megadta a szót dr. Pintér Rómeó tanácsnok úrnak.  
 
dr. Pintér Rómeó tanácsnok: Napirend előtti felszólalása apropóját az újkori magyar 
történelem talán legelkeserítőbb és legfájóbb pontjának a Trianoni békeszerződés aláírásának 
évfordulója jelenti. Egészen biztos benne, hogy a 96 évvel ezelőtt megkötetett és az egész 
magyar nemzet számára a mai napig felfoghatatlan mértékű károkat okozott békediktátum 
igazságtalan, és gyalázatos volta ma már nem képezhet politikai színtéren vitalapot, mégis 
meggyőződése, hogy a mai Közgyűlésen nem mehetnek el szó nélkül a Trianoni évforduló és 
emlékmű körül zajlott történtek mellett. Nem mehetnek el a történtek mellett különösen annak 
fényében, hogy az emlékű meggyalázása már a békediktátum évfordulója előtt felhívta a 
figyelmüket arra, hogy 96 évvel a tragikus döntés után még mindig vannak olyanok, akik a 
nemzeti összetartozás helyett a széthúzás erőit támogatják. Mindennek kapcsán nagy 
szomorúsággal vették tudomásul, hogy a gyalázatos eset kapcsán sem a DK, sem az LMP nem 
tett olyan kijelentést, ahol az emlékmű szégyenteljes, és alávaló módon történt, és időzített 
megrongálását elutasította volna. Azt azonban egy másodpercig sem merték volna elképzelni, 
hogy a Közgyűlés MSZP által vezetett baloldali pártjai egyaránt távol maradnak majd az 
önkormányzat által szervezett megemlékezéstől, pont akkor, amikor jelenlétükkel 
demonstrálhatták volna, hogy az e féle cselekedetet elfogadhatatlannak tartják. Felfoghatatlan, 
hogy az MSZP által vezetett baloldal égisze alatt a kaposváriak képviseletében állnak olyan 
emberek, akik még mindig ugyanazt a gyalázatos, nemzetellenes politikát folytatják, mint 
2004-ben, amivel a határon túli magyarok ellen indítottak gusztustalan kampányt, amivel nemet 
mondtak a kettős állampolgárságra, amivel nemet mondtak és tetteik fényében a mai napig 
nemet mondanak a nemzeti összetartozásra. Botrányos, hogy ez a politikai közösség minden 
egyes alkalommal nemet mond a Trianoni békediktátum nyomán a határon kívül rekedt 
magyarok erkölcsi és jogi rehabilitálására, ezzel hátat fordítva minden egyes magyarnak, így 
minden kaposvárinak egyaránt. Bíznak benne, hogy ez a nyomorúságos szellemiség örökös 
kisebbségben marad, mert úgy gondolja, hogy Trianon emlékénél már csak az szomorúbb, hogy 
ha így bánnak vele. 
  
Szita Károly polgármester: A két rendes Közgyűlés között eltelt idő jelentősebb történéseiről 
tájékoztatta a testületet szokásainak megfelelően. Elindult a Bereczk Sándor IV. program. 1,5 
milliárd forintot fognak költeni ebben az esztendőben járdáik és útjaiknak a felújítására. 
Emlékezetükbe idézte azt, hogy 2013-ban, amikor a Bereczk Sándor programot kezdték, azzal 
az akarattal és szándékkal, hogy a város 220 km hosszú útszakasza és 280 km hosszú járda 
szakasza jelentős része rég megérett már a felújításra és kezdjék el ezeket a munkákat. Az 
elmúlt három esztendőben 3 milliárd forintot költöttek erre és most 1,5 milliárd forintot fognak 
költeni ebben az esztendőben.  Az első évben lakóutcákban újították meg az utakat és a járdákat, 
a következő esztendőben az iparterületek útjait tárták fel járdával, utakkal, kamionparkolóval. 
Ebben az évben a nagy forgalmú, a város sok autót vonzó útszakaszát újítják fel. Bajcsy 
Zsilinszky utcát elejétől egészen a végéig, megnyitva a kórház előtti szakaszt is és a Németh 
István fasornál az egész út felújítását és az északi oldal parkolóinak a megújítását is. A Mező 
utca, Brassó utcát is érinteni fogja és régi igényt fognak teljesíteni azzal, hogy a Zaranyi 
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lakótelepen járdát építenek a sportcsarnok és a lakótelep között. Tegnap megjelent az M67-es 
út első szakasz építésének kivitelezésére szóló közbeszerzési kiírás. Ez a közbeszerzési kiírás 
teszi lehetővé számukra azt, hogy elinduljon az a nagyon rég várt beruházás, mely összeköti 
egy gyorsforgalmi úttal Kaposvárt az M7-es autópályával. Az első ütem az Kaposfüred és 
Látrány közötti szakasz, a települések közötti négysávosítása, illetve a településeket elkerülő 
négysávosítása fogja érinteni. Ennek a beadási határideje július 22. így szól a közbeszerzési 
kiírás. Munkahely teremtés szempontjából és a gazdasági növekedés szempontjából mennyit 
jelent egy olyan gyorsforgalmi úthálózati kapcsolat, amely összeköti a várost az M7-essel 
Kaposvár esetében, de egyben biztos e nélkül nem fog sikerülni. Rendkívül fontos számukra ez 
a döntés, és reméli, hogy sikeres közbeszerzési pályázaton lesznek túl. Talán nem kerülte el a 
figyelmüket, hogy Kaposvárt és Somogy megyét az áramszolgáltató részéről 600 millió forintos 
beruházás fogja érinteni ebben az esztendőben. Az elmúlt időszakban csak 300 millió forintot 
költöttek a lámpák cseréjére, amelyben egy olyan energiatakarékos rendszert tudtak 
megvalósítani, amelyben jelentősen csökkent a villanyszámlájuk is. Az elkövetkezendő 
években erre még 500 millió forintot fognak költeni, annak érdekében, hogy teljes és komplex 
legyen Kaposvár közvilágítási rendszere. Arra kérte az E-ON szakembereit, hogy úgy próbálják 
ezeket a beruházásokat elkezdeni, illetve folytatni, hogy a lehető legkevesebb fennakadást 
okozzanak a közúti közlekedésben. Újabb török befektető érkezhet Kaposvárra 40 millió eurós 
beruházással ez 12 milliárd forintos zöldmezős beruházás letelepedésének a lehetőségéről 
tárgyaltak a városba látogató török üzletemberekkel. A szigetelőanyagok gyártásával 
foglalkozó cég, ha hozzájuk települne az első 2 évben 100-150 főt alkalmazna. Azt már 
eldöntötte, hogy nem Szlovéniába viszi a gyárát, hanem Magyarországra fog települni és egyik 
lehetséges helyszín a város. Egy vietnámi delegáció is érkezett Can Tho, Vietnám 5. 
legnagyobb városa testvérvárosi kapcsolatot kezdeményezett Kaposvárral. Hamarosan egy 
üzletemberekből álló delegáció érkezik Kaposvárra, amely érdeklődik többek között a 
víztisztítási technológia, szennyvíztisztítási technológia iránt, élelmiszer feldolgozó iránt és az 
egészségügyi létesítmények iránt. Ma Vietnám a világon a második legnagyobb rizsexportőr, 
nagyon jelentős a textil, a bőr, és az elektronikai eszközök kereskedelme. Az Európai Unióval 
való kereskedelme pedig 20 milliárd euró évente. Az ottani befektetői szándékok szintén az 
Európai Uniós piacra való kijutása miatt jönnek.  
Szólt a gumifeldolgozó kapcsán kialakult helyzet kapcsán, hisz ez is a két rendes Közgyűlés 
óta eltelt időszakban történt. Nem arról kíván szólni, akik kétségei kifejezése érdekében békés 
demonstrációt folytatnak a városban, ez teljesen rendjén van, így helyénvaló. Magáról a 
beruházásról elmondta, hogy Kaposváron eddig sem kapott és ezután sem fog működési 
engedélyt kapni olyan üzem, amely ne tudná garantálni a biztonságot és akár csak a legkisebb 
veszélyt jelentené az egészségre, vagy a környezetre. Ez vonatkozik a gumifeldolgozóra is. 
Ebben az egy mondatban minden fontos benne van. Innen is üzeni a Homatech képviselőinek, 
hogy nem elég a világ legszigorúbb környezet- és egészségvédelmi szabályait betartva 
építkezni. Tenni kell azért is, hogy ma még a beruházást ellenzők vagy kételkedők bizalmát is 
megnyerjék és lelküket megnyugtassák. Amiről érdemes beszélni az a vállalhatatlan politikai 
stílus, amelyet az ellenzéki pártok többsége és képviselői próbálnak meghonosítani ebben a 
városban. Azt sajnos már több mint két évtizede látja, hogy a városfejlesztésben, a munkahely 
teremtésben, a jobblét megteremtésében nem tudnak partnerek lenni, hisz rendre Kaposvár és a 
kaposváriak ellen szavaznak. Azonban 22 esztendeje ennek a városnak a polgármestere, de 
olyan útszéli politizálást, amelyet két hónapja tapasztal eddig még nem látott. Az, hogy 
üvöltöző, trágárkodó embereket hívnak a város polgárainak a házába, akik a karzatról 
gyilkosozzák le a választott képviselőket ez még Önökhöz is méltatlan. Az, hogy a képviselők 
nem észérvekkel vitáznak ebben a teremben, hanem lepedőre firkált szöveggel üzennek neki, a 
kaposváriak ünnepén szintén nem őt minősíti. Ami pedig a döntéseket illeti nyilvánvaló, hogy 
demokrácia felfogásuk között hatalmas a szakadék. Önmaga úgy véli, hogy a döntés joga a 
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többséget illeti akkor is, ha az csendes és kerül minden megnyilvánulást. Ebben a teremben is 
vannak olyanok, hogy azt gondolják úgy helyes, ha hangos kisebbség uralkodik a csendes 
többség fölött. Kaposváron ebben a városban nem a kisebbség dönt és nem is az a városkörnyéki 
polgármester, aki a beruházáshoz való viszonyát úgy határozza meg, hogy kap-e a városhoz 
befizetett helyi adóból a település. Félreértik a demokráciát, akik így gondolkodnak. Látja, 
dühösek is a békés többségre és tud arról is, hogy előszeretettel birkázzák a kaposváriakat, amit 
a nevükben ezúton is kikéri magának. Szintén demokrácia felfogásuk közötti különbséget jelzi, 
hogy helyesnek gondolnak ellehetetleníteni minden tájékoztatást. Véleménye szerint ezzel 
szemben az a normális, ha mindenki elmondhatja a véleményét és az emberek információ 
birtokában dönthetnek az őket érintő ügyekről. A tájékoztatás ellen vannak, ellenben élen járnak 
a riogatásban, az ígérgetésben és a félelem keltésben. Abban is kezdett kételkedni, hogy 
egyáltalán kíváncsiak-e a kaposváriak véleményére, hogy mit akar a kaposváriak többsége. 
Kíváncsiak-e arra, hogy kívánnak-e népszavazás keretében véleményt mondani erről a 
kérdésről, ahhoz pedig nem kell más, a választási bizottságot meg kell keresni népszavazási 
kezdeményezéssel és össze kell gyűjteni hitelesített formában a város választópolgárai 
negyedének az aláírását. Amiben nyilván vannak ellenzők, meg támogatók is, akik ezt akarják. 
Szurkol, hogy ne legyen igaza és a Bíróság az Önök javára fog dönteni. Önmaga ebben a 
kérdésben is a többség véleményét fogja támogatni, de azt, hogy a többség mekkora azt nem a 
facebookról fogja megtudni. Meg fogja találni a módját, hogy a valós többséget megismerje. Jó 
hír, hogy nőtt a foglalkoztatottság Kaposváron. Az elmúlt 16 esztendőt figyelembe véve az 
áprilisi adatok mutatták azt, amikor a legkisebb volt Kaposváron a munkanélküliek száma. 23,4 
%-kal csökkent egy év alatt, 667 emberrel többen dolgoznak ma Kaposváron, mint tavaly 
ilyenkor. Reméli a tendencia folytatódni fog és azok a beruházások, amelyek előttük állnak 
azok ezen csak erősíteni fognak. Újabb tíz egyedülálló kaposvárinak segítenek azzal, hogy 800 
ezer forintos beruházással elérhetővé tették számukra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 
2008-ban vezették be a programot, eddig 60 millió forintot költöttek rá. Úgy döntöttek, és a 
költségvetés módosításába be is építették, hogy van még jelen pillanatban 15 rászoruló igénylő 
és nekik is vásárolják meg a készüléket, mert az a megfelelő biztonságot fogja számukra 
jelenteni. Az összes óvodás, azaz 485 kisgyermek járt ebben az évben úszni, s párhuzamosan 
korcsolyázni is. Ez a program, amit gyermekeik érdekében végeznek a Magyar Olimpiai 
Bizottság 5,5 millió forinttal támogatja és ezt a programot tovább fogják folytatni egész addig, 
amíg valamennyi kisgyermeküket meg nem fogják tanítani úszni és korcsolyázni. Felmenő 
rendszerben az óvodától elkezdve az iskolán keresztül folytatva teszik ezt. Számára a város 
legszebb ünnepe, amikor újabb levélkék kerülnek fel a kaposvári életfára, 121 kaposvári 
kisgyermek szüleit és nagyszüleit köszönthette. Jó hír, hogy az első már betelt és a második 
életfa is hamarosan telik, lassan gondolkodniuk kell majd azon, hogy hol is építsék fel a 
harmadikat. Volt két sikeres nagyrendezvényük az elmúlt 2 hónapban. A nagy várostakarítás 
4000 kaposvárit mozgatott meg. Megköszönte azoknak a képviselőknek, akik fontosnak 
tartották, hogy részt vegyenek ebben a munkában. A Rippl-Rónai Fesztivál, ahol – a szervezők 
szerint – 25 ezer ember fordult meg. 
 
Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendre  

- a kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2016/2017. évi 
bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról, 

- a Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvánnyal kötendő megállapodásról, 
- a heyi közösségi közlekedés 2016. évi támogatásához kapcsolódó pályázatról 
- alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket, valamint 
- az Interpelláció napirendet. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3846   Száma: 16.06.09/0/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 08:22  
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: 
 
 
93/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
- a kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2016/2017. évi 

bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról, 
- a  Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvánnyal kötendő megállapodásról, 
- a heyi közösségi közlekedés 2016. évi támogatásához kapcsolódó pályázatról, 
- alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket, valamint 
- az Interpelláció napirendet. 
 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

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

3. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
szóló 54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
 

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



6 

 

5. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester   

dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

6. Előterjesztés a tervezett Közösségi Közlekedési Központ fejlesztési területén 
változtatási tilalom elrendeléséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

7. Előterjesztés Virágosabb, zöldebb Kaposvárért környezetszépítő versenyről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
 

8. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 
"Csiky Gergely Színházért" Közhasznú Alapítvány alapító okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

9. Előterjesztés az Együd Árpád Kulturális Központ igazgatói-magasabb vezetői – 
beosztásának ellátására vonatkozó megbízásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

10. Előterjesztés a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

11. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 
intézmények átszervezésének véleményezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

12. Előterjesztés a Közgyűlés 2016. évi munkatervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

13. Előterjesztés a Rippl-Rónai Ödön Művészeti Közalapítvány alapító jogainak 
átvételéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

14. Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötendő feladat-ellátási és 
támogatási szerződésről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

15. Előterjesztés közterület elnevezéséről 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
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16. Előterjesztés zártkerti ingatlanok belterületbe vonásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

17. Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

18. Előterjesztés a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 
távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltozásával kapcsolatos Közgyűlési 
állásfoglalásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

19. Előterjesztés a Humánszolgáltatási Gondnokság közalkalmazott orvosi 
álláshelyéről 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

20. Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia I. számú módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

21. Előterjesztés a TOP-6.4.1-15 azonosító számú konstrukcióra kerékpárhálózat 
fejlesztésére és közbringarendszer kialakítására benyújtandó pályázathoz 
kapcsolódó konzorciumi megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

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

23. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város városmárkázási stratégiájáról és 
arculati koncepciójáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

24. Előterjesztés a fizetőparkolókat üzemeltető közalkalmazottak érdekeltségi 
rendszerének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
 

25. Előterjesztés feleslegessé vált haszongépjármű értékesítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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26. Előterjesztés Somogy megyei országgyűlési képviselők felkéréséről a Modern 
Városok program anyagi fedezetét biztosító döntés támogatása érdekében  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 
27. Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az 

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

 
28. Előterjesztés a Kecelhegyi Kápolna díszkivilágítása üzemeltetési költségének 

vállalásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
29. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
30. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről, 

a 2016/2017. évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
 

31. Előterjesztés a Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvánnyal kötendő megállapodásról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

32. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés 2016. évi támogatásához kapcsolódó 
pályázatról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

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

34. Interpelláció 
 
 

-----1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról----- 
 

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

Szita Károly polgármester: Valamennyi bizottság, részönkormányzat támogatta az 
előterjesztést. A Műszaki, Jogi és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezet elfogadását azzal a 
módosítással támogatta, hogy a céltartalék között szereplő lift-felújítási támogatási keret 
kerüljön megemelésre 670 ezer forinttal. Támogatja a javaslatot, hisz több pályázat érkezett be, 
mint ami az év elején megfogalmazódott. Minden olyan pályázatot, ami megfelelt a pályázati 
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kiírás feltételeinek fogják tudni támogatni. A költségvetés rendben van, beruházni, fejleszteni 
tudnak annak a közös célnak az érdekében, amit várospolitikai programjukban 
megfogalmaztak. A költségvetés kapcsán elmondta, történelmi időszakot élnek, hamarosan az 
évszázad beruházási programja indulhat el a városban, 75 milliárd 433 millió forint értékben, 
melyben nincs bent a 67-es útnak az építése. Ez az összeg Kaposváron belül kerül 
felhasználásra és a városra fordítják. Van három jelentős forrás, egyrészt a város pénze, 
köszönve az adót fizető vállalkozóknak, jelentős mértékben beadták már az Európai Uniós 
pályázatukat a TOP-ba, és a miniszterelnök úrral aláírt tavaly őszi megállapodás értelmében a 
Modern Városok program. Közösségi közlekedési központ, vasútállomás és Petőfi tér 
környéke, új autóbusz telephelyet alakítanak ki a KVG területén és elektromos buszokat is 
vesznek. Ez az elmúlt időszak történése, sikerült pályázatukra jelentős összeget 500 millió 
forintot ráemelni arra, hogy elektromos buszokat is tudjanak vásárolni. Ezeket a buszokat 
részben ahol még nem jár busz, részben a túlzsúfolt forgalomellátott utcákban fogják járatni. 
Például Németh István fasor, Bajcsy Zsilinszky utca az eredeti tervek szerint, ez jól kiegészíti 
majd a gázzal járó buszokat. Indulhat a Színház felújítás, a feltételes közbeszerzés kiírásra 
került, sportpályák, uszoda, sportcsarnok, szennyvíztelep rekonstrukciója el fog indulni. A 
távhőre jelentős pénzt fognak költeni, bővülni fog és rekonstrukciója tovább fog folytatódni. 
Iparterületeket újítanak fel ez a TOP-ból fog megtörténni például az Izzó utca, Raktár utca és 
környéke, SÁÉV telep és környéke, Tüskevári csomópont átalakítása, illetve az ott lévő ipari 
területnek az átalakítása. 843 jelenleg munkanélkülit szeretnének munkához juttatni, 1,2 
milliárd forint rendelkezésre álló pénzből munkabér támogatást fognak adni és átképzéseket 
hajtanak végre. Kerékpár hálózat épül, Csokonai Fogadó átalakul, a Desedát fejlesztik, 
Szentjakabi Apátság, orvosi rendelőket, óvodákat újítani fel, természetesen jelentős pénz fog 
jutni az energetikai korszerűsítésekre is. Az évszázad legjelentősebb beruházási programja 
indul el Kaposváron, történelmet írnak, mindenki megtalálhatja benne a szerepét, mindenki 
kiveheti a részét. A Műszaki Bizottság módosításával javasolja elfogadni a 2016. évi 
költségvetés módosítását. 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: Első kérdése a Homatechhez kapcsolódik. Pataki Sándor taszári 
polgármester levélben kérte, hogy a Közgyűlés vonja vissza a korábban meghozott határozatát, 
mely szerint értékesíti a telket és lehetőséget biztosít a gumifeldolgozó létesítésére. Kérdése 
volt, mi a véleménye polgármester úrnak erről a levélről, illetve a levéllel egybefüggő 
kérdésről? Minek kell történnie ahhoz, hogy polgármester úr meggondolja magát és a 
gumihulladék feldolgozó létesítése Kaposváron ne legyen a későbbiekben napirend, 
Kaposváron ne jöjjön létre semmilyen olyan beruházás, ami a kaposváriak és a város 
környékiek életét bármi módon kockáztatja? Homatechkel kapcsolatos kérdés, a szerződésben 
az szerepel, hogy a szerződés aláírását követő 90 napon belül kell utalni a cégnek, hol tart a 
tranzakció, utalt-e már a cég? A Csiky Gergely Színház felújításával kapcsolatosan korábban 
arról is beszámolt polgármester úr, hogy 1,4 milliárd forintot kaptak a Kormánytól a 
felújításának előkészítésére. Kérdése volt, hogy ez milyen módon látható a költségvetésben, és 
a költségvetési rendeletben? Felhasználását illetően mi a helyzet, korábbi nyilatkozat szerint 
ezt az összeget akár konkrét munkálatokra is felhasználhatják. Az látható, hogy ez eddig nem 
történt meg. A közbeszerzési eljárás mikor zárulhat le? Polgármester úr szerint mikor kezdődhet 
el a Színház felújítása, a konkrét munkálatok mikor kezdődhetnek el? Az Intermodális 
Közlekedési Központtal kapcsolatban is tett utalást az előterjesztés felvezetésében, sajtó 
tájékoztatón pedig arról nyilatkozott, hogy a 10,5 milliárdot már át is utalta a Kormány 
Kaposvár számára. Mikor kezdődhetnek el a konkrét munkálatok és hogy lett a 34 milliárdból 
10,5 milliárd?  
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Szita Károly polgármester: A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzata meghatározza, 
hogy a napirendhez milyen kérdéseket lehet feltenni. A gumihulladék feldolgozó nem napirend 
a mai ülésen. Kaposváron eddig sem épült és ezt követően sem fog épülni olyan üzem, amely 
a környezetre, vagy az egészségre ártalmas legyen. A cég még nem utalt a telekért. A Csiky 
Gergely Színház felújítással kapcsolatban arra kérné az ellenzéki képviselőket, hogy győzzék 
meg az országgyűlési képviselőiket most a parlament előtt bennlévő – június 13-án lesz 
végszavazás – az ország 2016. évi költségvetési módosítását szavazzák meg. Azért mert ekkor 
nyílik lehetőségük arra, hogy lehívják a Kormány által jóváhagyott előlegeket. Amikor 
megszavazzák, elindul a Modern Városok program és le tudják hívni az előleget. A feltételes 
közbeszerzési eljárását a Csiky Gergely Színháznak feladták. Augusztus 20. körül fognak 
bejönni a pályázatok, ha nem lesznek jogorvoslatok. Abban az esetben, ha eredményt tudnak 
hirdetni augusztus végéig, akkor ezt követően kérni fogja a Kormányt, hogy a teljes összegre 
vállaljon kötelezettséget ne csak az előlegre. Ha a Kormány ezt az őszi ülésszak előtt megteszi, 
akkor lát esélyt arra, hogy ez év őszén elkezdődhet, ha más nem a kiköltözés. Nem erre készül, 
hanem valamikor az év vége felé, vagy a következő év elején kezdenek el költözni. A színházzal 
abban maradtak, hogy minden díszletet és bemutatót úgy gyártanak le a 2016/17-es évadra, 
hogy jó legyen az Együdbe is. Most nem viszik le a vasutat a föld alá, mert nem volt rá annyi 
pénz. 34-35 milliárdos programban az szerepelt, hogy üvegalagút lett volna és levitték volna az 
egészet a föld alá és egy jelentős vasúti rekonstrukciót hajtottak volna végre a közvetlen 
környékükön. 10,5 milliárd forintból felújítják ezt a városrészt, valami csodát fognak megint 
építeni. Átalakul a Petőfi tér, új felüljáró, új aluljáró fog épülni, az évszázad egyik 
legjelentősebb beruházása lesz. A vasúti sínek fölé felüljárót visznek a Béla Király utcában, 
össze fogják kötni a Béla Király utat kerékpár- és autóúttal a Csík Ferenc sétánnyal, ne kelljen 
megkerülni a fél várost, ahhoz, ha valaki el akar jutni a fürdőbe. A döntés megszületett, de még 
nem kapták meg a pénzt.  
  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: A maketten nem szerepelt, hogy föld alá viszik a vasutat. Legyen jó 
a beruházás. Arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy egymásnak igen csak ellentmondó 
információkkal bombázza a kaposváriakat. Természetesen a 10,5 milliárdnak is örülnek, hogy 
a városrészeket össze lehet kötni ilyen módon egymással. A gumihulladék feldolgozó létesítését 
illetően említette, hogy szurkol a népszavazási kezdeményezés révbe érjen és Kaposváron 
legyen népszavazás. Ön is megteheti, hogy kezdeményezi, a Közgyűlés is megteheti, ha 
valóban örülne neki eddig is megtehette volna. Ha igazán támogatja a helyi demokráciát, akkor 
nem így hozott volna az ügyben döntést, hanem másképpen, sokkal jobban előkészítve, az ilyen 
típusú vitát mellőzve. Polgármester úr is segíthetné, illetve a körzetek képviselői is a céget, 
hogy odaállnak mellé és azt mondják, ez a beruházás fontos. Hitelesítik a személyes 
jelenlétükkel azt, hogy kiállnak a beruházás mellett és azt mondják, ez a beruházás nem káros 
a kaposvári és a környékbeliek egészségügyi állapotára.  
  
Szita Károly polgármester: Figyelmeztette tanácsnok urat, hogy hozzászólásában ne térjen el 
a napirendtől. 
  
Pintér Attila tanácsnok: A városfejlesztésekkel kapcsolatban kérte, nézze vissza polgármester 
úr az elmúlt évek döntéseit. A legfontosabb stratégiai kérdésekben az ellenzék hogyan döntött, 
a stratégiai fejlesztéseket támogatták. Kérte, hagyja abba ezt a megtévesztő propagandát, hogy 
a kaposvári közgyűlési ellenzék nem támogatta a városfejlesztési döntéseket.   
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Felder Frigyes tanácsnok: Az előterjesztést támogatja a Műszaki Bizottság módosító 
javaslatával együtt. Eddig is támogatta a környezetvédelmi beruházásokat, meggyőződése, 
hogy ennek a városnak jó irányba kell mennie és a környezetvédelmi beruházásokat támogatnia 
kell. Ez korábban sem okozott gondot és a későbbiekben sem fog neki gondot okozni, annak 
ellenére, hogy fiatal képviselő társától megtudta, hogy a családja kaposvári és magyar, nem 
része a nemzetnek. Azt gondolja, aki ilyeneket mond az követi el a politikai aljasságot és nem 
az aki meggyőződésével összhangban ellenez valamit. 
  
Szita Károly polgármester: Addig, amíg a Bíróság nem hozza meg a döntést a népszavazási 
kezdeményezésről senki nem tehet semmi mást. Azt gondolja, azért nem akarnak igazán 
népszavazást, mert nem fognak tudni összeszedni 15 ezer aláírást. Tegyenek fel egy olyan 
kérdést, amit jóváhagynak, kezdjenek el aláírásokat gyűjteni és abból kiderül, hogy 
népszavazással akarnak-e dönteni a kaposváriak erről a kérdésről. Saját maga a többség 
véleményét fogja támogatni és képviselni, és hogy mi a többség azt nem a facebookról fogja 
megtudni, hanem másról. Ezeket a beruházásokat folytatják. Kiemelt lesz a környezetvédelem, 
az energiatakarékosság ebben az esztendőben is és a következő esztendőben is. Kiemelt lesz az 
az egészségük és környezetük védelmét szolgáló beruházás sorozat, amit el fognak kezdeni 
ebben a városban. Kérte, hogy a Műszaki Bizottság módosító indítványával együtt fogadják el 
a rendelettervezetet.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3847   Száma: 16.06.09/1/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 08:46  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 19/2016.(VI.17.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 
2/2016.(II.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3848   Száma: 16.06.09/1/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 08:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
94/2016. (VI. 9.) 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 a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § 
(4) bekezdésében a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

2. A Közgyűlés a Kaposvár Jégcsarnok Kft. 2016. évi működési támogatását 59.510 
ezer Ft-ról 45.717 ezer Ft-tal 13.793 ezer Ft-ra csökkenti. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2016. június 20. 
 

3. A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. alaptőkéjét a Ptk. 3:293-3:299 §-aiban foglalt 
szabályok alapján az alábbiak szerint emeli fel: 

 
a) Az alaptőke-emelés módja: zártkörű. 
b) Az alaptőke-emelés összege: 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint. 
c) Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály módosítás tervezetét a határozat 3. 

pontja tartalmazza. 
d) A pénzbeli hozzájárulás értéke: 45.717.000,- Ft, azaz negyvenötmillió-

hétszáztizenhétezer forint. 
 Az ellenében adandó részvények száma: 1.000 db. 
 A részvények egyéb jellemzői: dematerializált, „E” sorozatba tartozó, névre szóló 

törzsrészvény, névértékük: 1.000.000,- Ft, kibocsátási értékük 45.717.000,- Ft. 
 A hozzájárulást szolgáltató neve, székhelye: Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 
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A szolgáltatás időpontja: módosított alapszabály aláírásától számított 8 napon 
belül. 

e) A részvények névértékének és kibocsátási értékének különbözetét a Kapos Holding 
Zrt. tőketartalékba helyezi. 

f) A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló 
időtartam: 8 nap. 

g) A Közgyűlés a részvények átvételére – előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára 
tekintettel – a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelöli ki, amely a 
kibocsátásra kerülő valamennyi, a d) pontban részletezett darabszámú, értékű és 
egyéb tulajdonságokkal rendelkező részvény átvételére jogosult. 

 
A fenti határozat egyben a Kapos Holding Zrt. alapítói határozatának is minősül. 
A pénzbeli hozzájárulás pénzügyi fedezetét a Közgyűlés a Kaposvár Jégcsarnok Kft. 
részére jóváhagyott 2016. évi működési támogatás 45.717 ezer Ft-os csökkentésével 
felszabadult előirányzat terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2016. június 20. 
 

4. A Közgyűlés a Kapos Holding alapító okirata a V/2. és a VI/1. pontjainak 
módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 

 
„V/2. 
 
A részvénytársaság jegyzett tőkéje/alaptőkéje: 2.006.143.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-
hatmillió-egyszáznegyvenháromezer forint. 
 

A jegyzett tőke összetétele: 9.000.000,- Ft, azaz kilencmillió forint készpénz, továbbá 
1.997.143.000,- Ft, azaz Egymilliárd-kilencszázkilencvenhétmillió-egyszáznegyven-
három-ezer forint értékű apport. A részvénytársaság tőketartalékát képezi továbbá 
25.700.000,- Ft készpénz, mely a VI/1 pontban megjelölt, „C” sorozatba tartozó 
törzsrészvények névértéke és kibocsátási értéke különbözetének felel meg, valamint 
166.625.000,- Ft készpénz, mely a VI/1 pontban megjelölt „D” sorozatba tartozó 
törzsrészvények névértéke és kibocsátási értéke különbözetének felel meg, valamint 
159.717.000,- Ft készpénz, mely a VI/1 pontban megjelölt „E” sorozatba tartozó 
törzsrészvények névértéke és kibocsátási értéke különbözetének felel meg. 
 
VI/1. 
 
A részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) terhére kibocsátásra kerül 
összesen 5 db. egyenként 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint névértékű, névre szóló, 
„A” sorozatba tartozó törzsrészvény. 
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére kibocsátásra kerül összesen 
1.997.143 db. egyenként 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „B” 
sorozatba tartozó törzsrészvény. 
A részvények kibocsátási értéke a névértékükkel egyezik meg. 
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül összesen 
1.000 db, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „C” 
sorozatba tartozó, törzsrészvény, 26.700.000,- Ft kibocsátási értéken. 
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A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül összesen 
1.000 db, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „D” 
sorozatba tartozó, törzsrészvény, 167.625.000,- Ft kibocsátási értéken. 
A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül 
összesen 2.000 db, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, 
„E” sorozatba tartozó, törzsrészvény, 161.717.000,- Ft kibocsátási értéken. 
A felemelt alaptőke terhére kibocsátott részvények átvételének feltétele a nem pénzbeli 
hozzájárulás rendelkezésre bocsátása. 
A részvények utáni szavazati jogot ezer forintonként kell kiszámítani.” 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2016. június 20. 
 

5. A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.) zártkörűen 
végrehajtásra kerülő alaptőke-emelése során kibocsátani tervezett részvények 
átvételére, a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése által előírt előzetes kötelezettséget vállal, az 
alábbiak szerint: 
 

a) A vállalt pénzbeli hozzájárulás pontos összege: 45.717.000,- Ft, azaz 
negyvenötezer-hétszáztizenhétmillió forint. 

b) Az ellenében adandó részvények száma: 1.000 db; 
 A részvények egyéb jellemzői: dematerializált, „E” sorozatba tartozó, névre szóló 

törzsrészvény, névértékük: 1.000.000,- Ft, kibocsátási értékük: 45.717.000,- Ft. 
c) A pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának időpontja: módosított alapszabály 

aláírásától számított 8 napon belül. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2016. június 17. 
 

6. A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. (7400 Kaposvár, Achim A u. 2.) Alapító Okirata 
IX./4. h. alpontja alapján hozzájárul, hogy a Kapos Holding Zrt. a határozat 3. pontja 
alapján részére nyújtott pénzbeli hozzájárulás igénybevételével a Dél-Dunántúli 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-ben, Kaposvár Jégcsarnok Kft.-ben, a Kaposvári 
Élmény és Gyógyfürdő Kft.-ben, Kaposvári Közlekedési Zrt.-ben, az Aquamedical 
Kft.-ben meglévő tulajdonrészére tekintettel az előterjesztés 3. függelékét képező 
alapszabály-módosítások alapján ezen társaságok tőkehelyzetét rendezze. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2016. június 20. 
 

7. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár, Béke utca 47. szám alatt lévő, 551,18 
m2 alapterületű épületrészt 2017. január 01. napjától határozott 5 éves időtartamra 
közcélú adományként a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete térítésmentes 
használatába adja. 
 
A helyiségcsoport használata során felmerülő közüzemi költségek megfizetése az 
Egyesületet terhelik, az ingatlan karbantartásáról az Egyesület köteles gondoskodni. A 
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Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei 
Egyesületével az előterjesztés 4. függelékét képező használati megállapodás 
megkötésére. 
 
Felelős:                                   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                       Molnár György igazgató 
Határidő:                                 2016. június 30. 
 

8. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati tulajdonú, kaposvári 4364/11 hrsz-
ú ingatlan 2,3 ha nagyságú „Matula tanya” megnevezésű ingatlanrészét átmenetileg, a 
terület új funkciójának elfogadásáig, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 
kezelésébe adja. 

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

 
 

9. A Közgyűlés úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztés 5. függelékét képező, az 
Antenna Hungária Zrt.-vel 2009. január 20. napján, a Kaposvár, Sávház épület tetejére 
antenna elhelyezésére létrejött bérleti szerződést módosító megállapodást és 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

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

10. A Közgyűlés úgy határozott, hogy engedélyezi a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala tulajdonában lévő JHG-757 forgalmi rendszámú Renault Thalia 
gépkocsi térítés mentes átadását Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága 
részére. 

 
Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Herczeg Attila városgondnokság vezető 
Határidő: 2016. július 31.  
 

11. A Közgyűlés úgy határozott, hogy engedélyezi a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Városgondnoksága tulajdonában lévő LBV-476 forgalmi rendszámú Toyota Yaris 
gépkocsi fenntartását az új elektromos gépjármű beszerzését követően is.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Herczeg Attila városgondnokság vezető 
Határidő: 2016. június 30. 
 

12. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a települési támogatások kifizetése pénzügyi 
fedezetének biztosítása érdekében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása c) 
pontjában meghatározott jogcím terhére vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt 
be 93.095 ezer Ft összegben. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 
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Önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása pályázati dokumentáció elkészítésére 
és a benyújtással kapcsolatos intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2016. július 15. (pályázat benyújtása) 
 

13. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága többlet feladatainak 
ellátása érdekében 2016. június 15-től + 1 fő csoportvezetői álláshelyet (személyi 
juttatás: 1.941 e Ft; munkaadót terhelő járulék: 526 e Ft) és +1 fő kertészeti ügyintézői 
álláshelyet (személyi juttatás: 1.116 e Ft; munkaadót terhelő járulék: 303 e Ft) 
engedélyez. Az álláshelyek betöltéséhez mindösszesen 3.057 e Ft személyi juttatás és 
829 e Ft munkaadót terhelő járulék előirányzatot biztosít a 2016. évi költségvetési 
rendelet céltartalékában elkülönített működési tartalék keret terhére.  

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Herczeg Attila városgondnokság vezető 
Határidő: 2016. szeptember 30. 

14. A Közgyűlés a Kaposvári Szabadidő Egyesület részére a „Deseda UltraMaraton” 
sportesemény 2016. évi rendezési költségeihez 4.000.000.-Ft támogatást nyújt az 
általános működési tartalékkeret terhére azzal, hogy a szervező nevezési díjak 50 %-át 
sport célra köteles átadni az Önkormányzat részére. 
 
Felelős: Szita Károly          polgármester 
Közreműködik: Molnár György     gazdasági igazgató 
Határidő: 2016. június 30. 
 

15. A Közgyűlés a „Deseda UltraMaraton” sportesemény idejére térítés nélkül biztosítja a 
Deseda tó és környezete önkormányzati tulajdonú területeinek (különösen a strand, 
kerékpárút és a kerékpárút melletti zöldterületek) használatát, azzal a feltétellel, hogy a 
rendezők vállalják a területek rendezvény előtti és befejezését követő rendbetételét. A 
Közgyűlés felkéri Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságát, mint a terület 
fenntartóját, hogy kísérje figyelemmel és követelje meg az önkormányzati területek 
rendeltetésszerű használatát. 
 
Felelős: Szita Károly           polgármester 
Közreműködik: Molnár György      gazdasági igazgató 
 Herczeg Attila       gondnokságvezető 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
 

16. A Közgyűlés a 177/2015.(XI.5.) önkormányzati határozata 5. pontjában a Rippl-Rónai 
Megyei Hatókörű Városi Múzeum Fekete István Látogatóközpont telephelyére szóló 
jegyek és szolgáltatások árából 50 % kedvezményt biztosít a „Deseda UltraMaraton” 
sportesemény nevezett részvevői számára.  
 
Felelős: Szita Károly                   polgármester 
Közreműködik: Molnár György             gazdasági igazgató 
 dr. Ábrahám Levente    igazgató 
Határidő: 2016. augusztus 13-14. 
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17. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tekintettel arra, hogy a Kaposvári Rákóczi 
Labdarúgó Stadionban a stadion rekonstrukciójának ideje alatt lényegében 
sporttevékenység nem folytatható, úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc 
Labdarúgó Akadémia között, a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Stadion bérletére, 2015. 
július 07. napján létrejött bérleti szerződés akként kerüljön módosításra, hogy a bérleti 
díj mértéke 2016. augusztus 01. napjától a stadion rekonstrukciójának időtartamára 30 
%-os mértékre mérséklésre kerül. A mérsékelt bérleti díj havi összege 550.000,-Ft+Áfa. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a bérleti 
szerződés módosítására vonatkozó megállapodás előkészítésére, és annak aláírására. 
 
Felelős: Szita Károly       polgármester 
Közreműködik: Molnár György  gazdasági igazgató 
Határidő: 2016. július 31.  

 
18. A Közgyűlés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a Kaposvári Judo 

Edzőcsarnok működtetési többlet feladatainak ellátása érdekében 2016. június 15-től 1 
fő gondnoki álláshelyet engedélyez (személyi juttatás: 709 e Ft; munkaadót terhelő 
járulék: 192 e Ft), melynek betöltéséhez szükséges pénzügyi fedezet 2016. évben az 
intézmény költségvetésében az Edzőcsarnok működtetésére biztosított előirányzat és az 
Edzőcsarnok kisterem bérbeadásából tervezett bevételi többletből rendelkezésre áll. A 
Közgyűlés az Edzőcsarnok működtetésének kiadásait és bevételeit a 2017. évi 
költségvetési rendeletben megtervezi.  

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Dér Tamás intézményvezető 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
 

19. A Közgyűlés engedélyezi a költségvetési rendelet bevételek és kiadások pénzforgalmi 
mérlege 1. melléklet bevételi és kiadási oldalán a finanszírozási bevétel, illetve a 
finanszírozási kiadás jogcímeken belül értékpapír vásárlás és értékpapír értékesítés 
sorok szerepeltetését 5.500-5.500 millió Ft előirányzattal. A javasolt módosítás az 
önkormányzat költségvetési egyensúlyát nem befolyásolja.  

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

 
 

-----2. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
dr. Csillag Gábor jegyző: Kiegészítésként elmondta a bizottságok támogatták az 
előterjesztést. A Műszaki, a Jogi és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezet elfogadását azzal 
módosítással támogatta, hogy a rendelettervezet 7. §-ában a hatályba lépés napja a kihirdetést 
követő nap legyen.  
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-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Egy korábbi döntésével a Közgyűlés bizottságainak külső szakértő 
delegáltjainak kedvezményes parkolási lehetőségét megvonták. Kérdése volt, hogy valamilyen 
formában kaphatnának-e kedvezményt legalább arra az időre, amikor a Közgyűlés bizottsági 
ülései vannak? Valamilyen módon tegyék számukra lehetővé, hogy kapjanak kedvezményes 
parkolási lehetőséget. 
  
Miháldinecz Gábor képviselő: Kérdése volt, a jövőre nézve előfordulhat-e, hogy a második 
gépjárműre is kaphatnak egy kedvezményes parkoló kártyát? 
  
Szita Károly polgármester: A külső bizottsági tagok tiszteletdíjat kapnak, abból meg lehet 
venni a parkoló bérletet, meg lehet venni a parkolójegyet. Azt, hogy a bizottsági ülések 
időtartamára teremtsenek nekik kedvezményes parkolási lehetőséget, tudja támogatni, de csak 
arra az időszakra. Megkérte jegyző urat, hogy e tekintetben próbálja megteremteni annak a 
lehetőségét, hogy városháza közeli parkolóhelyet biztosítsanak az ülések idejére. Eddig az volt 
a gyakorlat, hogy a fizető zónának a kiterjesztését mindig a lakók kérték, az ott élők nem tudtak 
megállni a lakásuk előtt. Gyakorlat az volt, ha kérték egy gépjármű esetében mindenki 
megkapta az ingyenes parkoló kártyát. Egyre több olyan család van, ahol két gépjármű van a 
családban, ezért hozták most azt a javaslatot, hogy egy autóra továbbra is ingyenes, a másik 
autóra pedig jelentős kedvezménnyel megvásárolható a megállás. Kérte, hogy fogadják el az 
előterjesztést, ebben szerepel az is, hogy a jogosítvány nem feltétele a gépjármű 
tulajdonjogának.  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3849   Száma: 16.06.09/2/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 08:52  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 20/2016.(VI.9.) 
önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----3. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 

54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 

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

 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3850   Száma: 16.06.09/3/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 08:53  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 21/2016.(VI.13.) 
önkormányzati rendeletét a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 

 
-----4. Előterjesztés az Együd Árpád Kulturális Központ igazgatói-magasabb vezetői – 

beosztásának ellátására vonatkozó megbízásáról----- 
 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester: Igazgató asszonynak a mandátuma lejár ez év őszén és Kaposvár 
Megyei Jogú Város Képviselő-testülete pályázatot írt ki az Együd Árpád Kulturális Központ 
igazgatói-magasabb vezetői beosztására. Igazgató asszony jelenleg még dolgozik, de munkáját 
meg fogja köszönni, kérte, hogy jelenjen meg a Közgyűlés előtt. Farkas Henriett és Szalay Lilla 
a két pályázó. Köszöntötte a pályázókat, és megköszönte a pályázatát. Mindkettejüknek 
gratulált és köszönetét fejezte ki, hogy fontosnak érezték azt, hogy szerepet vállaljanak vezetői 
szinten is a kaposvári közművelődésben és a kaposvári kultúrában. 3-3 perc áll lehetőségként, 
ha akarják, mondják el szóban, amit fontosnak tartanak. Utána a képviselők lehetőséget kapnak, 
hogy kérdezzenek. 
  
 
Farkas Henriett pályázó: Köszöntötte a Közgyűlést. Megragadta az alkalmat, hogy 
másodszor is megköszönje a lehetőséget, hogy bemutatkozhat és szólhat az ügy érdekében. 
Reméli a pályázat magáért beszélt és az a 17 év munka, amit a városért közművelődésben tenni 
tudott. Hozzátette látja a művelődési központot kívülről és látja belülről, látja a kollégák 
munkáját, törekvéseit, az esetleges hiányosságaikat. Látja, hogy mi az ágazati elvárás, mi a 
kulturális stratégia városi szinten és ezt a kettőt szeretné ötvözni, ha megadják számára a 
lehetőséget a következő években. 
 
 
Szalay Lilla pályázó: Köszöntötte a Közgyűlést. Jelenleg a Nemzeti Művelődési Intézet 
Somogy Megyei irodáját vezeti. 30 éve dolgozik a közművelődésben, ez késztette számvetésre. 
Ennek a számvetésnek az eredményeként készítette el a pályázatát. A város közösségének a 
szolgálata az a szegmens, amiben a legjobban tudja hasznosítani ismereteit, tapasztalatait. Úgy 
véli, hogy az Együd Árpád Kulturális Központ a város kiemelkedő közművelődési intézménye 
és a városfejlesztési dokumentumokból is jól látszik, hogy a város elkötelezett a közművelődési 
kultúra területe iránt. Fontos szerepet szán ennek a területnek a városfejlesztésben, a kulturális 
turizmus fejlesztésben és a térségi központszerep kialakításában. Vezetőként az intézményt 
elkötelezetten, szakmai alázattal, minőség orientáltan kívánja vezetni.  
  
 
 

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

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

#: 3851   Száma: 16.06.09/4/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 08:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Farkas Henriett pályázó kinevezéséről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 17.65 16.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 14 82.35 77.77 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3852   Száma: 16.06.09/4/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 08:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Szalay Lilla pályázó kinevezéséről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
95/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Együd Árpád Kulturális Központ 
igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának ellátására vonatkozó megbízásról szóló 
előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
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2016. október 19. napjától 2020. december 31. napjáig megbízza Szalay Lillát az Együd Árpád 
Kulturális Központ igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának ellátásával programszervező 
közművelődési munkatárs (közművelődési szakember II.) munkakörben. 
Illetménye:  411.500,-Ft 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő: 2016. június 30. (közlésre) 

2016. október 18. (a magasabb vezetői megbízás elkészítésére 
 
Szita Károly polgármester: Gratulált leendő igazgató asszonynak, ugyanakkor köszönetét 
fejezte ki Farkas Henriett pályázatáért. Mindketten az Együdben fognak dolgozni. Reméli és 
szeretné, ha váll-vállvetve, igazgató nő irányításával és vezetésével, sikert sikerre halmozva 
gazdagítaná a várost. 
 
 

-----5. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

dr.Csillag Gábor jegyző: Szóbeli kiegészítésként elmondta, a lejárt kifejezéssel kiegészülne a 
rendelettervezet f) pontja, ha lejárt tartozás áll fenn, akkor lenne lehetőség a megtagadásra. 
 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Felder Frigyes tanácsnok: Kováts Imre képviselő javaslatára fogadták el a módosítást, 
elfogadásra javasolja. Fontos, hogy a lejárt szó benne legyen, mert nem mindegy, hogy az 
milyen tartozás, mert a kérelmezőnek az egész tevékenységét meg lehet ebből állapítani. Ez 
egy támogatandó kiegészítés. 
  
Szita Károly polgármester: Jegyző úr is támogatja, ezért ezzel a módosítással fogja szavazásra 
feltenni a napirendet. Vannak olyan vállalkozások, akiknek felhalmozott 5-6 millió forintos 
tartozása van a város felé. Bedöntik a céget és más cég nevén ugyanolyan tulajdonosi körrel 
kérnek közterület foglalási engedélyt. A jegyző úr által támogatott és Felder tanácsnok úr által 
is elmondott módosító indítvánnyal együtt szavazásra tette fel a rendelet módosítását. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3854   Száma: 16.06.09/6/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:02  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 22/2016.(VI.13.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----6. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról----- 
 
 

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

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

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

#: 3855   Száma: 16.06.09/7/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:03  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 23/2016.(VI.13.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3855   Száma: 16.06.09/7/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:03  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 24/2016.(VI.13.) 
önkormányzati rendeletét a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3855   Száma: 16.06.09/7/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:03  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 25/2016.(VI.13.) 
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3855   Száma: 16.06.09/7/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:03  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 26/2016.(VI.13.) 
önkormányzati rendeletét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3855   Száma: 16.06.09/7/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:03  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 27/2016.(VI.13.) 
önkormányzati rendeletét a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII.17.) 
önkormányzati rendelet és módosításai hatályon kívül helyezéséről, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3855   Száma: 16.06.09/7/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:03  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 28/2016.(VI.13.) 
önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 
4/2014.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
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-----7. Előterjesztés a tervezett Közösségi Közlekedési Központ fejlesztési területén 
változtatási tilalom elrendeléséről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Azért van szükség – hasonlóan a kórház déli tömbjénél is –, hogy 
ne akadályozza meg azt a szándékot, hogy oda parkolót és parkot tudjanak építeni. Ez a terület 
jelentős beruházással érintett és az ingatlan spekulációk különböző formákban el szoktak 
indulni. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3856   Száma: 16.06.09/8/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:04  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 29/2016.(VI.13.) 
önkormányzati rendeletét változtatási tilalom elrendeléséről a tervezett Kaposvári 
Közlekedési Központ területén, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----8. Előterjesztés Virágosabb, zöldebb Kaposvárért környezetszépítő versenyről----- 
 

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

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

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

#: 3857   Száma: 16.06.09/9/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
96/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a “Virágosabb, zöldebb 
Kaposvárért” környezetszépítő versenyre vonatkozó, az előterjesztéshez csatolt pályázati 
kiírást jóváhagyja és a pályázat lebonyolítására 5 000 e Ft-ot a Városgondnokság részére 
biztosít. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Herczeg Attila intézményvezető 
Határidő:   2016. június 15. (pályázati kiírás megjelentetése) 
 
 
 

-----9. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 
"Csiky Gergely Színházért" Közhasznú Alapítvány alapító okiratának 

módosításáról----- 
 

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

 
 

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

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

#: 3858   Száma: 16.06.09/10/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:05  
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 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
97/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Csiky Gergely Színházért 
Alapítvány  alapító okiratát akként módosítja, hogy annak helyébe 2016. június 9. napjától  az 
előterjesztés mellékletét képező alapító okirat szövege lép. Egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
A Közgyűlés egyúttal a 281/2014. (XII.10.) önkormányzati határozat 5. F pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 
F/ „Csiky Gergely Színházért” Alapítvány: 
Kuratórium: 
Elnök: Rátóti Zoltán 
Tagok: dr. Fülöp Péter 
 Oláh Lajosné 
 Vajda Imréné 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----10. Előterjesztés a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről----- 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
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Szita Károly polgármester: Az előterjesztés azt a tendenciát mutatja, hogy fogynak. A 
megszületett gyermekek száma évek óta stagnál 530 és 550 között van. Az önkormányzati 
óvodák tekintetében mivel a választási spaletta szélesedik, és a gyereklétszám stagnál, e 
tekintetben megoszlanak és ez kihat az iskolára is. Most olyan előterjesztést kellett volna 
behozniuk, hogy két óvodában – a kaposfüredi és Szántó utcai – csoportot kellett volna zárolni, 
mert nincs annyi gyerek. Azonban mindkét óvodavezető úgy nyilatkozott, hogy érez arra esélyt, 
hogy szeptemberben ez megváltozik. Három éves kortól kötelező az óvodáztatás, ma még nem 
lehet pontosan tudni ki az, akit otthon tart valami vizsgálat és nem viszi óvodába a gyerekeket. 
Így változatlan csoportlétszámmal hozták be az óvodai létszámokat annak ellenére, hogy 
nyíltak közben új óvodák. Erre készülniük kell, amikor az óvodai struktúráról beszélnek és nem 
születik nagyobb gyerekszám. Szeretne változtatni rajta, mert egy olyan koncepciót készítenek 
elő, amiről először a kaposváriak véleményét fogja megkérdezni, utána a képviselőkét. Olyan 
jelentős támogatási rendszerre tesz majd javaslatot a gyermekvállalás és a betelepítés terén. 
Régóta dolgozik már a kollegájával az anyagon, amikor elkészül, tudomásukra hozza.   
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3859   Száma: 16.06.09/11/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:09  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
98/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016/2017-es nevelési évre az óvodák nyitvatartási 
idejét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

 

Intézmény 

Reggeli 
nyitás 

időpontja 

Délutáni 
zárás 

időpontja 

Napi 
nyitvatartási 
idő (órában) 

1. Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 
Temesvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Damjanich Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Tallián  Gyula  Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

2. Kaposvári Bajcsy-Zs. Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
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Béke Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Jutai Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Arany János Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

3. Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 
Búzavirág Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

4. Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Szigetvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Madár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

5. Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda 7,00 17,30 10,30 
Honvéd Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Kaposfüredi Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

6.  Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
 Szántó Utcai Tagóvoda 7,00 17,00 10,00 
Szentjakabi Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

 
    Felelős:  Szita Károly polgármester 
    Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
                                Bekesné Porczió Margit óvodavezető 
                                Hegedüs Mária Katalin óvodavezető 
                                Máté Mártonné óvodavezető 
                                Molik Edit óvodavezető   
                                Rónai Ágota óvodavezető 
                                Tavali Gabriella óvodavezető 
    Határidő:   2016. szeptember 01.  
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2016. évi 
nyári napközi megszervezéséhez a szükséges intézkedéséket tegye meg. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
                            dr. Gróf Regina irodavezető 
 Határidő:      2016. június 10. 
 
 
 

-----11. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 
intézmények átszervezésének véleményezéséről----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 3860   Száma: 16.06.09/12/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:10  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
99/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári 

Megyeközponti Tankerületének a KLIK/139/727-1/2016 iktatószámú felterjesztését, a 
Somogy megyei Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola alapdokumentumában a 
Szondi utcai telephelyre (7400 Kaposvár, Szondi u. 3.) vonatkozóan a felvehető 
maximális létszám 50 főben történő meghatározását (6.2.2. pont). A Közgyűlés az 
átszervezéssel járó létszámnövekedésből adódó működtetői feladatait a jelenlegi 
működtetési kiadásainak növelése, valamint további helyiségek biztosítása nélkül 
vállalja.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2016. június 13.  (közlésre) 

 
2. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári 

Megyeközponti Tankerületének  KLIK/139/716/2016 iktatószámú felterjesztését, hogy 
a Somogy megyei Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (7400 Kaposvár, 
Bárczi Gusztáv utca 2.) alapdokumentumában az egységes gyógypedagógiai, 
módszertani feladat (utazó gyógypedagógiai hálózat) a „gyógypedagógiai eszközök és 
segédanyagok kölcsönzése" szövegrésszel bővítésre kerüljön (6.1.6. pont). 

      
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2016. június 13.  (közlésre) 
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3. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári 
Megyeközponti Tankerületének  KLIK/139/717/2016 iktatószámú felterjesztését, hogy 
a Somogy megyei Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (7400 Kaposvár, 
Bárczi Gusztáv utca 2.) alapdokumentuma 6.1.3. pontja a sajátos nevelési igényű tanuló 
gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral 
küzdő, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos - középsúlyos 
értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-
látási fogyatékos) alponttal kiegészítésre kerüljön. 
A Közgyűlés az átszervezéssel járó feladat-ellátás bővülésével kapcsolatos működtetői 
feladatait a jelenlegi működtetési kiadásokon belül vállalja. Az intézmény részleges 
akadálymentesítését TOP-6.5.1-15 kódszámú (önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése) pályázat sikeres elbírálása esetén valósítja meg. 

      
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2016. június 13.  (közlésre) 

 
4. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári 

Megyeközponti Tankerületének KLIK/139/730/2016 iktatószámú felterjesztését, hogy 
a Somogy megyei Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (7400 Kaposvár, 
Bárczi Gusztáv utca 2.) alapdokumentuma 6.1. pontja kiegészítésre kerüljön egy új 
alponttal: az egységes konduktív pedagógiai módszertani feladat (utazóhálózat) 
működtetésével. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2016. június 13.  (közlésre) 

 
 
 

-----12. Előterjesztés a Közgyűlés 2016. évi munkatervének felülvizsgálatáról----- 
 

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

 
 

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

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

#: 3861   Száma: 16.06.09/13/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:10  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
100/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. év II. félévi munkatervét az előterjesztés 
mellékletének megfelelően elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:   2016. december 31. 
 
 

-----13. Előterjesztés a Rippl-Rónai Ödön Művészeti Közalapítvány alapító jogainak 
átvételéről----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 3862   Száma: 16.06.09/14/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:11  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
101/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Rippl-Rónai Ödön Művészeti 
Közalapítvány alapítói jogainak önkormányzati átvételét támogatja, egyben felhatalmazza a 
polgármestert az alapítói jogok átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatására. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   2016. szeptember 30. 
 
 
-----14. Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötendő feladat-ellátási 

és támogatási szerződésről----- 
 

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

 
 

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

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

 
 
Szita Károly polgármester: Egy új feladattal egészül ki a szociális ellátórendszer. A 
gyerekház azt jelenti, hogy nem kis munka, de megtanítják a gyermekeket és szüleiket arra, 
hogy ezen a kezdeten akár az öltözködés, akár a mosakodás tudjanak túl lendülni. Azért bízzák 
civilekre, mert meg van győződve, hogy hatékonyabbak tudnak lenni, mint a hivatal. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3863   Száma: 16.06.09/15/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:12  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
102/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezettel feladat-ellátási és támogatási szerződést köt Biztos Kezdet Gyerekház, 
annak indulásáig Gyerekek és Fiatalok Fejlesztőháza működtetésére. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  dr. Gróf Regina irodavezető 

Molnár György igazgató 
Határidő:   2016. június 30. 
 
 

-----15. Előterjesztés közterület elnevezéséről----- 
 

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

 
 

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

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

#: 3864   Száma: 16.06.09/16/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:12  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
103/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
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 az 5727/7. hrsz-ú ingatlanokon a TOP-6.1.5-15 kódszámú 
fejlesztések megvalósulását követően az 5723/2. hrsz-ú ingatlan a Lencz Sándor utca, az  5725/4 
hrsz-ú ingatlan a Rózsa Ignác, az 5727/17 hrsz-ú ingatlan a Borovitz utca, valamint az 5727/7. hrsz-
ú ingatlan a Szarka János utca elnevezést kapja. 

 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:   2017. december 31. 
 
 

-----16. Előterjesztés zártkerti ingatlanok belterületbe vonásáról----- 
 

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

 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Kováts Imre képviselő: A zártkerti ingatlanok belterületbe vonása mindig felveti az úttest és 
a járdák építését. A polgármester úr szóbeli kiegészítőjében nem először arról szól, hogy 
Kaposváron Bereczk Sándor IV. program kapcsán 220 km út van. Ehhez tartozik 280 km járda, 
ez azt jelenti, hogy Kaposvár utcáinak legtöbbségén csak egyik oldalon van járda, de ez nem 
így van. Úgy gondolja, végig kellene gondolni ezt a sokszínű adatot, mert azt a látszatot kelti, 
hogy bár az elmúlt évtizedekben több történelmi léptékű útfelújítás történt a városban csak 
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éppen járdák nem épültek. Úgy gondolja, van annyi szakértője, tanácsadója, hogy 
könnyűszerrel felül lehet vizsgálni ezt a két adatot. Az adatok megítélését fogja rontani a 
zártkerti ingatlannak a belterületbe vonása, ha itt sem épül járda. Már pedig az előterjesztésben 
erről nem olvasott.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3865   Száma: 16.06.09/17/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:15  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
104/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a zártkerti ingatlanok belterületbe 
vonásáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a Lonkai út 22703 hrsz alatti és 22704 hrsz 
alatti ingatlanokat valamint a Bercsényi utca folytatásában lévő 19237 hrsz és 19239/2 hrsz 
alatti ingatlanokat a szabályozási terv szerint belterületbe csatolja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:  2016. június 15. (a közlésre) 
 
 

-----17. Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről----- 
 

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

 
 

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

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

#: 3866   Száma: 16.06.09/18/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:15  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
105/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Teleki u. 9. szám alatti épületen a 
Kaposvári Evangélikus Gyülekezet kezdeményezésében és finanszírozásában megvalósuló 
emléktábla elhelyezését. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:  2016. szeptember 11. 
 
 
-----18. Előterjesztés a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 

távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltozásával kapcsolatos Közgyűlési 
állásfoglalásról----- 

 
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások enm hangzottak el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3867   Száma: 16.06.09/19/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:15  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

106/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lakossági felhasználónak és a külön 
kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával 
kapcsolatos Közgyűlési állásfoglalásról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 
A Közgyűlés a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 
távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági árát meghatározó miniszteri rendelet előkészítése 
során a következők figyelembevételét kéri: 
 
I . Díjmegállapítás mértékére vonatkozó javaslat 
 
Olyan, a távhőszolgáltatók és a fogyasztók számára is megismerhető, átlátható módon 
megállapított távhő árra van szükség, amely: 
- biztosítja a szolgáltatás minőségének folyamatos fenntartását, fejlesztését; 
- lehetővé teszi a primer oldal (hálózat, hőtermelő berendezések, hőközpontok) folyamatos 

állagmegóvását; 
- figyelembe veszi a folyamatos termelés és biztonságos szolgáltatás indokolt költségeit, 

beleértve a szükséges tartalékkapacitáshoz kapcsolódó költségeket, az életciklus végén 
jelentkező környezetvédelmi kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költségeket; 

- lehetővé teszi a szektorban dolgozó munkavállalók tisztes bérezését; 
- nem veszélyezteti a többségében önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltatók fenntartható 

gazdálkodását; 
- versenyképes működést tesz lehetővé a piaci versenytársakkal szemben; 
- elismeri és figyelembe veszi a hőtermelés valós költségeit. 
 
II. Díjalkalmazás módjára vonatkozó javaslatok 
 

1. Javasoljuk továbbra is a jelenlegi árszerkezet megtartását. Ez a fűtés tekintetében egy 
kéttarifás rendszert jelent, havi egyenlő arányban fizetendő alapdíjat és fogyasztással 
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arányos hődíjat. A használati meleg víz esetén szintén havi rendszerességgel fizetendő 
alapdíjat és fogyasztással arányos díjat HMV tekintetében. Az alapdíj meghatározása 
vagy fűtött légtér (légm3) alapján vagy lekötött teljesítmény (kW) alapján történik. 

 
2. Kaposváron a lakossági fogyasztók esetén csak szekunder fűtési hőár van, ami az 

épületek/lépcsőházak hőfogadójában elhelyezett hőmennyiségmérőn mért mennyiségre 
vonatkozik, így mindenképpen szükséges egy ilyen hőfogadói tarifa megtartása is. A 
szekunder ár alkalmazásával a felhasználónál már nem jelentkezik hő-átalakítási veszteség. 
Nagy lenne az ellenállás a lakosság részéről, ha vissza kellene térni a hőközponti díjra. 

 
3. A használati meleg víz hőtartalma Kaposváron egységes fajlagos érték alapján kerül 

megállapításra úgy, hogy a felhasználó tulajdonában lévő hiteles mérőn mért vízm3 érték 
kerül összeszorzásra 0,27 GJ/m3 fajlagos értékkel. Továbbra is javasoljuk az ilyen módon 
történő díjszabás lehetőségének fenntartását. A használati meleg víz tényleges hő 
felhasználása alapján történő elszámolás a szolgáltatónak kedvező, ellenben a 
felhasználóknál a műszaki adottságok miatt nagy eltérés lenne 1 m3 meleg víz áránál, ezért 
nem javasoljuk.   
 

4. A távfűtésnél kérjük a kapcsolt termelés hasznosságának elismerését. A KÁT (Kötelező 
Áramátvételi Támogatás) megszűnése a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és 
Szolgáltató Zrt-nél a gázmotoros termelés esetén komoly veszteséget jelentett. A 
gázmotorok nem tudják kitermelni a szükséges közép- és nagykarbantartások elvégzésének 
fedezetét, ami a későbbiekben a végleges leálláshoz vezet. Ennek következtében pedig a 
primerenergia fogyasztás fog növekedni, aminek pedig a csökkentése a cél. 
 

5. A jelenlegi rendelet szerint az árak évente egyszer változnak, ezért javasoljuk, hogy a 
változó költségek esetében a hődíjban az energiahordozók árváltozása képlet szerint 
módosuljon év közben. Ez hasonlóan a benzinárhoz felfelé és lefelé is változna az év során. 
 

6. A jogi háttér pontosítása szükséges a díjalkalmazás feltételeivel kapcsolatosan. A 
távhőszolgáltatás díját a miniszter, a díjalkalmazási feltételeket pedig részben a miniszter 
és részben a települési önkormányzatok képviselőtestületei állapítják meg. Utóbbi kapcsán 
szükséges annak egyértelmű meghatározása, hogy mely feltételeket jogosult szabályozni a 
miniszter és mely feltételekről rendelkezhet az önkormányzat. 
 

Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2016. augusztus 31. (határozat közlésére) 
 
 

-----19. Előterjesztés a Humánszolgáltatási Gondnokság közalkalmazott orvosi 
álláshelyéről----- 

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

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

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

#: 3868   Száma: 16.06.09/20/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:16  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
107/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári 

Humánszolgáltatási Gondnokságnál 2016. június 30. napjával 1 fő házi gyermekorvosi 
közalkalmazotti álláshelyet megszüntet, az álláshely megszüntetéséhez kapcsolódó személyi 
kifizetések pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 
céltartalékában jubileumi jutalomra, végkielégítésre, nyugdíjazás előtti felmentésre 
elkülönített keret terhére biztosítja. 

 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:   Molnár György igazgató  
 Sziberné Fehér Éva intézményvezető 
Határidő:  2016. június 30. (munkáltatói intézkedések megtételére) 

 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a közalkalmazotti álláshely 

megszűnését követően a gyermek háziorvosi ügyelet feladatellátás kapcsán 2016. évben 
jelentkező 158.500 Ft többlet költséget az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
céltartalékában elkülönített működési tartalék keret terhére biztosítja a Kaposvári 
Humánszolgáltatási Gondnokság részére. 

 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:   Molnár György igazgató  
 Sziberné Fehér Éva intézményvezető 
Határidő:  2016. szeptember 30.  
 

3) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a létszámcsökkenéssel kapcsolatos fizetési 
kötelezettségek fedezetének biztosításához nyújtson be pályázatot. 
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A Közgyűlés nyilatkozik, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – 
jogviszonyban vagy munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli - 
foglalkoztatására a települési önkormányzat által alapított más költségvetési szervnél az 
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti 
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívül eső 
munkáltatónál nincs lehetőség. 
 
A megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha a jogszabályból 
adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. szeptember 23. (létszámcsökkentési pályázat benyújtása) 

 
 

-----20. Előterjesztés a TOP-6.4.1-15 azonosító számú konstrukcióra kerékpárhálózat 
fejlesztésére és közbringarendszer kialakítására benyújtandó pályázathoz 

kapcsolódó konzorciumi megállapodásról----- 
 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3869   Száma: 16.06.09/21/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:16  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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108/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a TOP-6.4.1-15 azonosító számú 
konstrukcióra kerékpárhálózat fejlesztésére és közbringarendszer kialakítására benyújtandó 
pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról szóló előterjesztést, és úgy határozott, 
hogy az annak mellékletét képező konzorciumi megállapodást jóváhagyja. Egyúttal a 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármester a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötendő, a 
pályázatok benyújtásához, továbbá a pályázat elnyerését követően szükséges 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. június 10. 
 
 
 

-----21. Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia I. számú  
módosításáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: A pályázatok jelentős részét már beadták, 15 milliárd forintról 
van szó. Néhány beruházási célt már említett a napirend előtti hozzászólásában. Azt gondolja, 
a pályázatok benyújtásának 90 %-ával az ősz folyamán végezni fognak. A már benyújtott 
pályázatoknál várják, hogy megkapják az irányító hatóságtól azt, hogy mehetnek támogatási 
szerződést kötni. Ebben az esetben is azzal a lehetőséggel is élnek, hogy a támogatási döntés 
megszületése előtt néhány esetben már feltételes közbeszerzést írnak ki, hogy ne késlekedjenek.  
  
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Megszavazta a költségvetési rendeletet azért, mert úgy gondolja 
valóban, korábban nem tapasztalt nagyságrendű fejlesztések valósulhatnak meg a városban. 
Látható módon a hivatali szakapparátusnak az előkészítő munkája sokkal hatékonyabban 
működik, mint a Kormányé. Azt gondolja ilyen szempontból a szakapparátus csökkent 
létszámmal is hatalmas munkát végzett. Ezt a munkát a képviselők nehezen tudják követni, 
melynek oka az előterjesztés mellékletéhez kapcsolt változások jegyzéke szemmel nagyon 
nehezen követhető. Javasolta, hogy kerüljön aktualizálásra az Integrált Területi Stratégia és 
ehhez készüljön a képviselők számára egy A/3-as kimutatás, amely megkönnyíti a képviselők 
tájékozódását és tájékoztatását. Egy Integrált Területi Program rövidtávú operatív programnak 
van alárendelve az Integrált Stratégia, ami egy hosszabb távú program. Legyen elég kapacitásuk 
polgármester úr által említett 75 milliárdnak a megvalósítására, kivitelezésére. 
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Szita Károly polgármester: Kérte, gondoskodjanak arról, hogy nyomtassák ki A/3-as 
méretben a táblázatot és adjanak belőle képviselő úrnak. 
 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3870   Száma: 16.06.09/22/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:22  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

109/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város 
integrált településfejlesztési stratégiájának I. számú módosításáról szóló előterjesztést és úgy 
határozott, hogy az előterjesztés melléklete szerinti dokumentációt elfogadja.  
 

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

 
 

-----22. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

 
 

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

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

 
 
 
 

 



46 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 3871   Száma: 16.06.09/23/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
110/2016. (VI. 9.) 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 93/2015. (VI. 11.) 

önkormányzati határozatot visszavonja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

Molnár György igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 182/2015. (XI. 5.) 

önkormányzati határozat határidejét 2016. augusztus 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. augusztus 31. 
 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a polgármester 2016. évi 

szabadságának ütemezésére adott tájékoztatatást. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 Határidő:  folyamatos 
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4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 66/2016. (IV. 28.) 
önkormányzati határozat 6. pontjának határidejét 2016. november 30-ra módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. november 30. 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 71/2016. (IV. 28.) 

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2016. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. június 30. 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 71/2016. (IV. 28.) 

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2016. augusztus 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. augusztus 31. 
 
7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 83/2016. (IV. 28.) 

önkormányzati határozat 4. és 5. pontjának határidejét 2016. augusztus 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. augusztus 31. 
 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 83/2016. (IV.28.) 

önkormányzati határozat 6. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
„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 Somogy Megyei Szervezete (7400 Kaposvár, Szent 
Imre u. 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 igazgató 
Határidő: 2016. június 30.” 
 

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: azonnal 
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9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja a Kaposvár, 
Ady E. u. 8. szám alatti helyiségcsoport vonatkozásában Balassa-Ütő Katalin bérlővel, 
2016. május 11. napján létrejött, a jelen előterjesztés mellékletét képező bérleti 
szerződést módosító megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

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

 
 

-----23. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város városmárkázási stratégiájáról és 
arculati koncepciójáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Két embert említene meg, akik nagy munkát végeztek abban, 
hogy idáig eljuthattak, hogy ebből előterjesztés készült, melyet támogat. Az egyik Kovács 
Kristóf kollégája, a másik dr. Pintér Rómeó képviselő. Mindketten iszonyatos nagy munkát 
végezve, nem rövid idő alatt, de elkészítettek egy olyan anyagot, amit előterjeszthet. A szóbeli 
kiegészítés joga dr. Pintér Rómeó tanácsnok úré. 
  
dr. Pintér Rómeó tanácsnok: Megköszönte polgármester úrnak és a Közgyűlés minden 
tagjának, amikor még a megbízatásáról döntöttek, és lehetővé tették a számára, hogy 
polgármesteri megbízottként ezen a területen dolgozhat. Az anyagot nem szeretné bemutatni 
részleteiben, de mindenképp elmondaná, hogy Magyarországon, de talán Közép-Európában is 
egyedülálló stratégia készült el a tekintetben, hogy egyszerre mutatja be a kommunikációs 
célcsoportot, a stratégiai lépéseket és mindezzel együtt tartalmaz intézkedéseket a vizualitásra 
vonatkozóan. Bízik benne, hogy mindenkinek jutott elegendő ideje elolvasni és elemezni az 
anyagot. Bízik benne, hogy mindenkinek elnyerte a tetszését és köszönetét fejezte ki Kovács 
Kristóf városmarketing referens kollégájának, aki időt és energiát nem spórolva példaértékű 
lelkesedéssel vett részt az anyag kidolgozásában.  
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: Viszonylag hosszú időszakon vannak túl az anyag kidolgozását 
illetően. Megköszönte és gratulált az anyag készítőinek, hogy vállalták ezt a munkát és 
elkészítették. Volt ennek egy előzménye, készült egy koncepció, amire épült ez az anyag. Az 
anyag arculati részét ebben az anyagban dolgozták ki, úgy véli kicsit több is annál, mint amit a 
címében jelez. Több mindenről igyekszik szólni, egyrészt az elemző részében is, másrészt az 
anyag többi részében is. Meglehetősen széles körű igényeket akartak kielégíteni az anyag 
készítői. Ez azt jelenti, hogy kidomborítottak olyan értékeket ebben az anyagban, amelyre a 
város turizmusa épülhet, vagy adott esetben a befektetés ösztönzés épülhet, vagy a 
kommunikációs tevékenység épülhet. Azért emeltek ki ilyen értékeket, mert ezek fejezik ki 
igazán azt, hogy Kaposvárnak milyen is az identitása. Mindent nem lehetett beletenni, a város 
többféle kompetenciával rendelkezik, mint ami ebben az előterjesztésben megjelenik, de 
fontosnak tartja, hogy merték vállalni azt, hogy bizonyos értékeket, attrakciókat, fejlesztéseket 
kiemeltek, mert valóban ezek fejezik ki Kaposvárnak az identitását. Megtalálták talán azt az 
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arculati kifejező eszközt, ami ezt lehetővé teszi. Hozzá kell tenni, hogy ez az arculat nem 
komplex még, nem teljes egész. Megvannak az alapelemei, látják, hogy miből akarnak 
kiindulni, mit akarnak kifejezni az arculati megoldásokban elsősorban napelemeket illetően. 
Aki foglalkozik ezzel a szakmával az tudja, hogy egy komplex arculathoz még más is 
szükséges. Szükséges még a kommunikációs része, szükséges a magatartásbéli elemeknek a 
rögzítése, amennyiben kívánják, a legfontosabb a vizualitás kétség kívül. A vizualitás sincs még 
befejezve, még az sem teljesen komplex, hiányzik az arculati kézikönyv, ami erre épülve majd 
elkészülhet. Kért még 1 perc hozzászólási időt. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3872   Száma: 16.06.09/24/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület 1 perc hozzászólási idő megadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.76 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Pintér Attila tanácsnok: Ez az anyag, ez az előterjesztés jó alapja annak, hogy elkészüljön az 
arculati kézikönyv. Minőségében most egy kicsit be is előzi a különböző attrakcióikat, amire 
építeni kívánnak akár a turizmusban, akár másban. Jó lenne, ha az anyag igényességéhez, vagy 
a koncepció igényességéhez fel tudnának zárkózni a különböző attrakcióik minőségében. Ez 
lesz a következő időszak feladata, meg az, hogy komplexé tegyék ezt az arculatot, rátaláljanak 
arra a szlogenre, amit a várossal kapcsolatban mondani akarnak. Véleménye szerint ez egy jó 
kiindulási alap, és gratulált azoknak, akik készítették. Túl vannak egy olyan fejlesztési 
időszakon keresztül, ami lehetővé teszi azt, hogy egy ilyen anyagról tárgyalhassanak a 
Közgyűlésen.  
  
dr. Szép Tamás tanácsnok: Az anyag előzményét is elolvasta és ezt az anyagot is. 
Megállapította, hogy nagyságrendekkel minőségileg sokkal jobb előterjesztés készült, mint a 
korábbiakban, mindenképp az előterjesztők dicséretére szolgál. A városmárkázási arculatot úgy 
fogalmazta meg magának, hogy hogyan adható el jobban egy város kifelé a turistáknak, az 
ideérkezőknek, a befektetőknek, mindenkinek. Ez az előterjesztés emiatt nemcsak a 
városmárkáról szól, hanem a turisztikáról is, a turisztikai fejlesztésekről. Az anyag nagyon sok 
gondolatot gyűjtött csokorba, régi ötleteket, újakat is, saját ötleteket is, mindenképpen 
szükséges lenne ezeknek a gondolatoknak a megvalósítása lépésről, lépésre. A vizuális 
megjelenés lényegesen jobb, mint a korábbi anyagban volt, az ötlet az nagyon jó, de egy picit 
továbbfejlesztésre szorulna. Hiányolja belőle a szöveges szlogent, ki kell találni egy hívó 
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mondatot, jelszót, ami csak Kaposvárra jellemző, és ha meghallják máshol is tudják, melyik 
városra kell gondolni. Egy hibája volt csak az anyagnak, nagyon szakmai volt, nagyon sok 
angol szöveget használt, nem szakembereknek készült az anyag, hanem a városnak és a 
képviselő-testületnek. Az anyag nem lezárt, tovább is kell fejleszteni, ezért összességében 
gratulált az előterjesztőknek. Alapanyagnak tekintsék, fejlesszék tovább és ne zárják le, hanem 
fejlesszék, és az ötleteket valósítsák meg. 
  
Kováts Imre képviselő: Két apró megjegyzése lenne az előterjesztéshez, mely bizottsági 
ülésen a bizottsági tagok is elfogadtak és az anyag készítői is. Az egyik jó lenne egy 
idegenszavak szótárát is csatolnának az előterjesztéshez, tudomásul veszi, hogy egy 
szakanyagban használnak olyan szavakat, amelyeknek nincs magyar megfelelője, de itt több 
olyan idegen szó szerepelt, amit az idegenszavak szótárában sem lehetett megtalálni. Az anyag, 
ha képviselők számára készült, akkor közérthetőbbre kellene megfogalmazni, de nem sértő 
szándékkal mondja. Többször szóvá tette, hogy van előzménye ennek az anyagnak, amelyre 
több millió forintot fordítottak és szerepelnek benne olyan panel mondatok, panel szövegek, 
amelyet legjobb szándékkal vettek át az anyag készítői. Ezeknek a panelmondatoknak a jelentős 
része nem megalapozott, vagy nem helytálló. Az volt a javaslata a jövőre nézve, ne fogadjanak 
el mindent késznek, amit mások kényelemből vagy valamilyen régmúlt szövegből átvettek.   
 
dr. Pintér Rómeó tanácsnok: Az arculatnak az a gyakorlati jelentősége, hogy nem szerettek 
volna egy több oldalas kézikönyvet a Közgyűlés elé hozni, míg annak az alapjairól nem 
döntenek. Amennyiben a döntés megtörténik az arculat kidolgozása már olyan stádiumban van, 
hogy elég rövid idő alatt arculati kézikönyvé tud válni ez a koncepció. A szlogen 
vonatkozásában az a közös álláspontjuk, illetve szakmai álláspont is, hogy lényegében a szlogen 
bevezetéséhez kapcsolódó erőforrások nincsenek arányban az ahhoz kapcsolódó pozitív 
történésekkel. Felesleges erőfeszítés, akkora, ami felmérhetetlen emberi és anyagi 
erőforrásokat igényel, hogy ezt bevezessék, és a fejekbe bevigyék. Az idegenszavak esetében 
ezeket használja a szakma, ezeket használták ők is, tekintettel lesznek arra, hogy kellőképpen 
magyarázzák. A turisztikai koncepciónál pedig forráskritikával fognak élni, az esetlegesen 
átvett mondatokkal kapcsolatban. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3873   Száma: 16.06.09/24/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:38  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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111/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár városmárkázási 
stratégiájáról és arculati koncepciójáról szóló anyag javaslatait elfogadja és végrehajtását 
elrendeli. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  Jenei Zoltánné igazgató 
Határidő: 2016. december 31. (az arculati terv végrehajtásának 

tekintetében), 
a továbbiakban értelem szerint 

 
 

-----24. Előterjesztés a fizetőparkolókat üzemeltető közalkalmazottak érdekeltségi 
rendszerének módosításáról----- 

 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3874   Száma: 16.06.09/25/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:39  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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112/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a fizetőparkolókat üzemeltető 
személyek érdekeltségi rendszeréről szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy a fizetőparkolási 
munkában dolgozók érdekeltségi rendszerének módosításával egyetért, az előterjesztéshez 
csatolt szabályzattervezetet jóváhagyja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
 Határidő:  2016.június 9. 
 
 

-----25. Előterjesztés feleslegessé vált haszongépjármű értékesítéséről----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3875   Száma: 16.06.09/26/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:39  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
113/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kizárólagos tulajdonát képező 
KOY-585 forgalmi rendszámú IVECO EuroCargo SKH-6500AT típusú teherautó, az XWX-
158 forgalmi rendszámú pótkocsi és a 2 db 7 m3-es SÁK 07 típusú konténer tartozéka 
értékesítésére pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel: 
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- értékesítési minimum ár: 7,2 millió Ft + Áfa;  
- a nettó vételár legfeljebb 24 havi, egyenlő 300.000,- Ft-os részletekben, kamatmentesen 

fizethető meg; 
- a vételárat terhelő 1.944 eFt összegű Áfa megfizetése az adásvételi szerződés aláírásával 

egyidejűleg és egyösszegben esedékes;  
- az adásvételi szerződés elkészíttetése, az eredetvizsgálat és a tulajdonjog átírásával 

kapcsolatos valamennyi költség a vevő terhe és kötelezettsége. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:             2016. június 30. (pályázat kiírása) 
 
 

-----26. Előterjesztés Somogy megyei országgyűlési képviselők felkéréséről a Modern 
Városok program anyagi fedezetét biztosító döntés támogatása érdekében----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Pintér Attila tanácsnok: Most minden országgyűlési képviselőhöz fordulnak, hogy szavazza 
meg az ország költségvetését. Meg lehet, hogyha elolvassa ezt egy ellenzéki országgyűlési 
képviselő, akkor azt mondja, hogy némiképp ez csapda, mert az egész költségvetést meg kell 
szavaznia, ugyanakkor a kaposvári és somogyi fejlesztéseket támogatná. Támogatni fogja az 
előterjesztést, egyetért vele, de polgármester úrhoz hasonlóan azt mondta miniszterelnök úr, 
hogy némiképp ő maga a garanciája annak, hogy azok a fejlesztések megvalósulnak, amit a 
Modern Városok program keretén belül szerződésként, megállapodásként rögzítettek. Adott 
esetben lesznek olyan képviselők, akik nem támogatják az ország költségvetését, az nem fogja 
azt jelenteni, hogy ez a program meghiúsul, mert hiszen van erre egy megállapodásuk és a 
kormányfő ígérte meg, hogy ezek a fejlesztések létrejönnek. A kormánypártnak és a 
kormánypártoknak megfelelő többsége van ahhoz az előterjesztés nélkül is, hogy többségbe 
hozzanak egy olyan határozatot, amely lehetővé teszi, hogy azok az ígéretek megvalósuljanak, 
amit a kormányfő megígért kaposvári látogatása során. Egy ilyen előterjesztés és ilyen határozat 
nélkül is azt gondolja, hogy kellő biztonságban lehetnek a kaposvári fejlesztések.  
  
Kováts Imre képviselő: Az anyagot olvasva a pénzügyi válságra adott válaszok jutottak 
eszébe, mert ugyanaz a szerkesztés volt, amit a polgármester úr saját kezűleg írt. Nem érti az 
előterjesztést, miért kell felkérniük az országgyűlési képviselőket? Itt volt miniszterelnök úr, 
tett egy ígéretet, azt feltételezte, hogy kellő felhatalmazással adta azt a 122 milliárd forintot, 
ami a Modern Városok programja keretében illeti őket. Aztán kiderült, hogy nem volt 
felhatalmazása, mert később született meg novemberben egy Kormányhatározat, ami félig 
meddig legalizálta az ígéreteket és most azt hallják, hogy a költségvetési rendelettel ismét meg 
kell erősíteni azt, amit miniszterelnök úr megígért. Azt gondolja, mikor polgármester úr a 
népképviseletről és a demokráciáról beszél valahol tévedésben van, és úgy gondolja, hogy ilyen 
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előzmények után nehezen tudja elfogadni e tárgyban történő kioktatást. Összehasonlítva a 
megállapodás szövegével jelentős hiányosságok vannak az előterjesztésben. Egyetért a tartalmi 
kérdésekben, de ez az előterjesztés teljesen ellentétes polgármester úr által elmondott 
népképviseleti és öndemokráciában. 
  
Kiss Tamás képviselő: Egy észrevétele volt, vagy újjáépítik a Deseda Kempinget, vagy újjá 
épül? Rossz a megfogalmazás az előterjesztésben. 
  
Borhi Zsombor alpolgármester: Egyetért, a képviselők nélkül is meg fognak valósulni ezek 
a fejlesztések és miniszterelnök úr a garancia arra, hogy ezek a fejlesztések Kaposváron 
megvalósuljanak. Itt most arról lenne szó, hogy egyszer közösen csináljanak valamit. Döntsék 
el, hogy beállnak a sorba, vagy nem állnak be a sorba és beállnak-e az országgyűlési képviselőik 
és együtt örülhetnek az átadásokon, vagy pedig nem. Erről szól ez az előterjesztés, úgy 
gondolja, a kaposváriak egész biztos szeretnék, hogy ezek megvalósuljanak. Önöknek 
képviselőknek pedig az lenne a dolguk, hogy a kaposváriakat képviseljék, ha másként tesznek 
az a képviselők belátása. 
  
Kováts Imre képviselő: Kifogásolta alpolgármester úr kijelentését, hogy nélküle is megvalósul 
a beruházás. Pintér képviselő úr elmondta, hogy az ellenzéki képviselők minden beruházást 
megszavaztak nemcsak most, hanem az előző ciklusnak a beruházásait is, ezt is megszavazta, 
jegyzőkönyvben nyomon követhető.  
  
Szita Károly polgármester: Egyszerű a kérdés, ha az MSZP megszavazza, akkor hozzájárul 
Kaposvár sikeréhez, ha nem akkor gátolja. Ha a Jobbik megszavazza, akkor hozzájárul 
Kaposvár sikeréhez, ha nem akkor gátolja. Nem szavazták meg a főtér átalakítását, nem 
szavazták meg az ingyenes szemétszállítást és nem szavazták meg azt, hogy ne menjen csődbe 
a KOMÉTA, de minden hibát helyre lehet hozni. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3876   Száma: 16.06.09/27/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 09:48  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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114/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Modern Városok Program 
megvalósulása érdekében felkéri Somogy megye valamennyi országgyűlési képviselőjét a 
2016. évi költségvetés módosításáról, illetve a 2017. évi költségvetésről szóló törvények 
elfogadására, igenlő voksukkal járuljanak hozzá a Modern Városok Program anyagi 
fedezetének biztosításához.    
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   azonnal 
 
 
-----27. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről, 

a 2016/2017. évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte a sportszervezetek képviselőit. Az előterjesztés arról 
szól, hogy 43 millió forinttal többet adjanak a 2016/17-es bajnoki évben a kiemelt 
sportegyesületeiknek, mint amiről döntöttek a 2015/16. bajnoki évről. A mostani előterjesztés 
209 millió forintról szól, ebből a növekményből legtöbbet a röplabdások kapnak. Véleménye 
szerint mindenki legnagyobb megelégedésére. Ennek az az oka, hogy ők tettek a legtöbbet azért, 
hogy örvendezhessenek a bajnoki címnek, illetve hogy elérhessék ezt az eredményt. Pár 
jellemzőt elmondva, szeretne eljutni odáig, hogy kiemelt sportegyesületeiknél az 
összköltségvetésüknek ne érje el a felét az önkormányzati támogatás mértéke. Azt szeretné 
elérni, hogy inspirációt érezzenek annak érdekében, hogy támogatókat vonjanak be. Az 
előterjesztésben szereplő összegeknél 50 %-ot egy esetben haladja csak meg, a röplabda 
klubnál. Itt van csak, amikor támogatásának jelentősen több mint felét az önkormányzat saját 
költségvetéséből biztosítja. Ez a labdarúgó Kft-nél abban az esetben, ha felmegy NB III-ba az 
26 %, kosárlabda klubnál 25 %, női röplabdaklubnál 39 %, a röplabda akadémiánál 28 %, 
vízilabda klubnál 29 %. Fontosnak tartotta felsorolni, mert kell, hogy iránymutatás legyen 
mindnyájuk számára a következő évben. Viszont a röplabda ma a lehető legkevésbé szponzorált 
Kaposváron. A kettő együtt hozza azt a nehézséget, ami miatt a város a zsebébe nyúlt és plusz 
támogatásokat adott. Teljes mindenkinek a költségvetése, egyedül a kosarasoknál lát 
bizonytalanságot megint, mert 18 millió hiánnyal terjesztette be a 2016/17 éves bajnoki évre a 
költségvetését, másrészt szerepel benne 40 millió forint kosárlabda szövetségi támogatás. 
Megígérte elnök úrnak, hogy a 18 millió hiány szponzorszerződésében maximálisan bízhat 
segítségében, a 40 millió forintos MKSZ támogatást neki kell, hogy elintézze. A többi 
sportegyesületnél azt gondolja tartható – reméli a kosarasoknál is. Az utánpótlásról szeretne 
beszélni, minden sportegyesület előtt le a kalappal mindenki előtt. Vagyis célkitűzéseket a 
2015/16-os évben sikerült. A vízilabdások támogatásában nincs bent az az összeg, amit a TAO-
ból támogattak. Jelentős volt a sátorlefedés, a buborék lefedése és még több egyéb beruházás. 
Örömmel tették. A kialakult koncepcióban nemcsak a vízilabda sport bázisának a 
megteremtése, infrastruktúra javítása van benne, hanem az úszósporté is, a megszerzett TAO 
pénzhez kérnek önerőt. A női röplabda klubban úgy állapodtak meg, hogy akkor lesz 300 %-
kal magasabb az önkormányzati támogatás a tavalyi évhez képest, ha a klub is szól a névadó 
szponzornak, hogy adjon 50 %-kal több támogatást. Eddig a röplabda akadémiának 
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plusztámogatásként még adnak 10 millió forintot. Külön kap 5 millió forintot a női röplabda a 
6 millió forinton felül, és külön kap 5 millió forintot a férfi röplabda. Továbbra is ingyen 
használhatja az akadémia a Kodályt, sőt ma döntöttek arról, hogy a világító rekonstrukciós 
lehetőséget is megemelik 3 millió forinttal.  
  

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: A napokban lehetett az országos sajtóban is olvasni, hogy a Magyar 
Labdarúgó Szövetség a jövőben 12 regionális utánpótlás képzési centrumot akar kialakítani. 
Kérdése volt, hogy mi a szándékuk, akarnak-e az MLSZ 12 regionális képzési centrumának 
egyike lenni? 
  
Gémesi Csaba igazgató: Szeretnének regionális központ lenni és voltak olyan jelek, hogy azok 
is lehetnek. Hivatalos álláspont még nincs ezzel kapcsolatban. 
 
  

-----Hozzászólások----- 
 

  
dr. Pintér Rómeó tanácsnok: A Sportbizottság tanácsnokaként gratulált a csapatoknak, a 
vezetőknek, illetve mindenkinek, aki részt vállalt az elmúlt év sikereiben. Úgy gondolja minden 
csapat erőn felül dolgozott és teljesített. Külön gratulált a férfi röplabdacsapatnak, akik úgy 
gondolja a magyar sporttörténelembe beírta magát. Örömére szolgál, hogy a következő 
szezonban ezt már a város honorálni tudja. Bízik benne, hogy még nagyobb sikereket és még 
több örömet okoznak a kaposvári gyermekeknek, családoknak és szurkolóknak. Mindenkinek 
sok sikert kívánt, megköszönte, hogy részt vettek a Közgyűlésen. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Köszönte igazgató úr válaszát, amit megnyugtatónak tart. Reméli, el 
tudják érni, hogy a 12 utánpótlás képzési centrum egyike legyen Kaposvár. Az előzmények 
alapján talán joggal pályázhat a kaposvári akadémia arra, hogy ez legyen. Másrészt, ha azokat 
a terveket veszi alapul, amit polgármester úr említett a kaposvári labdarúgást illetően, akkor 
még kívánatos is lenne, hogy itt legyen az egyik centrum. 
  
Szita Károly polgármester: Kiemelt sportegyesületeink munkáját megköszönve 2016/17-es 
bajnoki évre 209.437.600.- Ft támogatásról kell, hogy döntsenek, amely önkormányzati 
támogatást figyelembe véve 2015/16 bajnoki év támogatásához képest 43 millió forinttal 
magasabb önkormányzati támogatást jelent. Kérte, aki egyetért a határozati javaslatokkal, 
igennel szavazzon. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3877   Száma: 16.06.09/28/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 10:21  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

115/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kiemelt sportszervezetek idénybeli 
tevékenységének értékeléséről, a 2016/2017. évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és 
támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:  

 
1.) A Közgyűlés a sportszervezetek részére a 2-12.) pontokban meghatározott 

támogatásokat biztosítja, azzal, hogy a 2017. I. félévi támogatás formájáról a kifizetések 
időpontját megelőzően köteles a sportszervezet vezetője írásban nyilatkozni. A 
határozatban szereplő támogatási összegek függetlenül a támogatási formától bruttó 
összegek, szponzoráció esetén az ÁFA-t tartalmazzák. A sportszervezetek részére 
nyújtott pénzbeni források biztosításának feltételeit a felek szerződésben rögzítik. 

 
Felelős:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
                   Szerb György sport referens 
Határidő:              2016. szeptember 30.   

 
2.) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére az alábbi 

támogatást nyújtja:  
 
a. Az NB III-as labdarúgó mérkőzések infrastrukturális feltételeinek kialakítására: 

ütemezése: 2016. július 1-ig     5.889.435 Ft 
 

b. A Rákóczi stadion és az NB III. csapat edzéseire és mérkőzéseire használt pályák 
üzemeltetésére.  

Működési támogatás:                 14.139.600 Ft  
ütemezése: 2016.07.01-2017.06.30. között              1.178.300 Ft/hó x 12  

 
c. A Rákóczi Stadion bérleti kompenzációjára 
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2016. II. félévben                                                       5.812.579 Ft 
2017. I. félévében                                                       4.191.000 Ft  

 
d. Akadémia korosztályos csapatainak működési támogatása (támogatási forma: 

utánpótlás) 
 
2016. II. félév utánpótlásra      850.000.-Ft/hó x 6 = 5.100.000 Ft  
2017. I. félév utánpótlásra      850.000.-Ft/hó x 6 = 5.100.000 Ft 

 
Felelős:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
                   Szerb György sport referens 
Határidő:              2016. szeptember 30.   
 

3.) A Közgyűlés a Kaposvári Labdarúgó Kft. részére a kaposvári NB III-as felnőtt 
labdarúgó csapat működéséhez az alábbi támogatást biztosítja (támogatási forma: de 
minimis, szponzoráció): 
 
Működési támogatás:         40.000.000 Ft 
ütemezése  
2016. július 1-ig deminimis                       10.000.000 Ft  
2016.10.01.-2017.06.30. szponzoráció                           bruttó 3.333.333,-Ft/hó 
 
Felelős:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
                    Szerb György sport referens 
Határidő:              2016. szeptember 30.   
 

4.) A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében az NB 
III-as labdarúgó mérkőzések infrastrukturális feltételeinek biztosításához az alábbi 
célokra biztosít forrást:  
 
a.) a Kaposvár, Cseri u. 10. sz. alatti ingatlan megvásárlására 8.000.000,-Ft-ot, és 

kezdeményezi a megvásárlást.  
 

b.) A Népstadionból kibontott 450 db szék tulajdonba vételének ÁFA költségére 
110.565,-Ft-ot. 

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

 
5.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy amennyiben a jelenleg a Bene Ferenc Labdarúgó 

Akadémia színeiben versenyző csapat nem kerül fel az NB III-ba, a labdarúgás 
támogatásával kapcsolatos 2-3.) pontban megjelölt támogatásokat felülvizsgálja.  

 
     Felelős:       Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: :   Molnár György igazgató  
         Szerb György sportreferens  
     Határidő:       2016. július 30.   



59 

 

 
6.) A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére az alábbi támogatást biztosítja:  

 
Működési támogatás :         34.580.000 Ft 
ütemezése:2016. július 20-ig utánpótlásra                   6.916.000 Ft 
                  2016. szeptember 15-ig szponzorációra:                10.374.000 Ft 
                  2017. január 10-ig de minimis:                              5.187.000 Ft 

      2017. január 10-ig szponzorációra:                          3.458.000 Ft 
      2017. március 10-ig szponzorációra:         8.645.000 Ft 

 
Felelős:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
        Szerb György sport referens 
Határidő:              2016. szeptember 30.   

 
7.) A Közgyűlés  Kaposvári Röplabda SE részére az alábbi támogatást biztosítja:  

 
Működési támogatás:          35.000.000 Ft 
ütemezése  
2016. július 30-ig deminimis                         6.000.000 Ft  
2016. szeptember 30-ig utánpótlás nevelésre                            6.000.000 Ft 
2016. november 15-ig szponzoráció                              bruttó  6.000.000 Ft 
2017. január 20-ig utánpótlás nevelésre                                     3.000.000 Ft 
2017. február 20-ig, döntés 2017. évben                                  14.000.000 Ft 

 
Felelős:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
       Szerb György sport referens 
Határidő:              2016. szeptember 30.   

 
8.) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely SE részére az alábbi 

támogatást biztosítja (támogatási forma: amatőr sport): 
 

Utánpótlás 2016. III. negyedév                 2.500.000 Ft 
Utánpótlás 2016. IV. negyedév                                                  2.500.000 Ft 
Utánpótlás 2017. I. negyedév          2.500.000 Ft 
Utánpótlás 2017. II. negyedév                                                   2.500.000 Ft 

 
Felelős:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
       Szerb György sport referens 
Határidő:              2016. szeptember 30.   

 
 

9.) A Közgyűlés a Kaposvári Női Röplabda Club részére az alábbi támogatást biztosítja: 
(támogatási forma: amatőr sport)   

 
Működési támogatás:           8.418.000 Ft 
ütemezése 2016. augusztus 15-ig                                               2.104.500 Ft 
                  2016. október 30-ig                                                  2.104.500 Ft 
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                  2017. január 15-ig                                                    2.104.500 Ft 
                  2017. március 15-ig                                                  2.104.500 Ft 

 
Felelős:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
        Szerb György sport referens 
Határidő:              2016. szeptember 30.   

 
10.) A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub Kft. részére az alábbi támogatást biztosítja:  

 
Működési támogatás:         38.100.000 Ft (bruttó) 
ütemezése 2016. II. félév szponzoráció:       19.050.000 Ft (bruttó) 
      2017. I. félév szponzoráció:      19.050.000 Ft (bruttó) 

 
Felelős:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
        Szerb György sport referens 
Határidő:              2016. szeptember 30.   

 
11.) A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub részére az alábbi támogatást biztosítja 

(támogatási forma: utánpótlás): 
 

Utánpótlás TAO önrész 2016. június 20-ig:                             5.000.000 Ft (bruttó) 
 

Felelős:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
       Szerb György sport referens 
Határidő:              2016. június 20. 

 
12.)  A Közgyűlés a kiemelt sportszervezetek részére a bajnokságban és a kupa-

mérkőzéseken elért eredményeik elismeréséül az alábbi támogatásokat biztosítja (a 
támogatás formájáról a kifizetések időpontját megelőzően kötelesek a sportszervezetek 
vezetői írásban nyilatkozni): 

 
 

a.) Kaposvári Kosárlabda Kft. 
 

NB. I. 1-4. helyezés:      8.000.000 Ft 
Magyar Kupa 4-es döntő:     3.000.000 Ft  

 
b.) Kaposvári Röplabda SE 

 
Magyar Bajnokság  1. helyezés:   3.000.000.-Ft 
Magyar Kupa  1. helyezés:    1.000.000.-Ft 
 

c.) Kaposvári Női Röplabda Club   
 

I. osztály 1-8. hely megszerzése:   1.000.000.-Ft. 
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d.) A Kaposvári Vízilabda Klub Kft.  
 

Magyar Bajnokság 1-6. helyezés:   5.000.000.- Ft 
Magyar Kupa 4-es döntőbe kerülés:             2.000.000.-Ft  

 
e.) Kaposvári Labdarúgó Kft.  

NB III-as bajnokság I. hely:     2.000.000 Ft 
Magyar Kupa 8-as döntő:      1.000.000 Ft  

 

Felelős:                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Molnár György igazgató 
                              Szerb György sport referens 
Határidő:               2017. június 30.  

 
13.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a működési célú támogatások az 2-11.) pontban 

megjelölt részletekben kerülnek kifizetésre a sportszervezetek részére. Ettől a Polgármester 
rendkívül indokolt esetben eltérhet a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 

 
     Felelős:  Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: :   Molnár György igazgató  
   Szerb György sportreferens  
     Határidő:  2017. június 30.   

 
14.) A Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki a Fino Kaposvár SE, a Kaposvári 

Kosárlabda Klub és az I. MCM Kaposvári Női Röplabda Club bajnoki szerepléséhez.   
Köszönetet mond a fenti kiemelt sportszervezetek szponzorainak, az elért eredmények 
támogatóinak. 

 
     Felelős:  Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szerb György sport referens  
     Határidő:  2016. június 30.   
 
15.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely 

Egyesület részére a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornatermének használata 
kapcsán felmerülő rezsidíj megfizetéséhez a 2016/17. bajnoki évadra a tényleges kiadások 
függvényében legfeljebb 800.000 Ft támogatást biztosít.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
   Szerb György sport referens 
Határidő:              2016. szeptember 30.   

 
Szita Károly polgármester:  Megköszönte az egyesületek képviselőinek a részvételét. Jó 
felkészülést és igazolásokat kívánt a következő bajnokságra. Minden sportegyesülettel leült 
külön, mert nagyon sok pénz, amit adnak. Amikor a kosarasok megsegítették, többször olyan 
eset nem fog előfordulni. Vissza adott több költségvetést, mert nem volt meglapozott. Könnyű 
úgy tervezni, hogy ott maradnak a hiányok és majd jönnek a szponzorok, úgy nem megy. 
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-----28. Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról---- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3878   Száma: 16.06.09/29/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 10:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
116/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2016. évi 
költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----29. Előterjesztés a Kecelhegyi Kápolna díszkivilágítása üzemeltetési költségének 
vállalásáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Elkészült a Kecelhegyi Kápolna, Tóth István főmérnök úrnak 
mondott köszönetet távollétében is azért, mert sokat tett annak érdekében, hogy ez a nagyon 
szép műemlék jellegű kápolna megújulhasson. Nagyon sok ember dolgozott ott, az 
önkormányzat is adott támogatást a felújításra. Elkészült a díszkivilágítás is, melynek a 
költségét kérnék, hogy a város állja, mivel a közvilágítási rendszer része. 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3879   Száma: 16.06.09/30/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 10:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
117/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kecelhegyi Kápolna díszkivilágítása 
működéséhez szükséges villamos energia biztosítása és az üzemeltetési költségének 
vállalásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta. 

 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Kaposvár MJV 

Városgondnokságát, hogy a szükséges villamos energia biztosítása érdekében az E.ON 
szolgáltatónál eljárjon.  
 

2. A Közgyűlés hozzájárul a Kápolna díszkivilágítása csatlakozási és az üzemeltetési 
költségeinek vállalásához.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság vezető 
   Szirják Imréné igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. június 25, illetve folyamatos 
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-----30. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3880   Száma: 16.06.09/31/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 10:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
118/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2016. július 1. 
 
 

-----31. Előterjesztés a Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvánnyal kötendő 
megállapodásról----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 



65 

 

dr. Giber Vilmos tanácsnok: Rendkívüli bizottsági ülésen lett elfogadva az előterjesztés. Nem 
tudja, hogy ezt a funkciót kell-e adni egy kápolnának? Annak ellenére, hogy a Báb-Szín-Térrel 
van kapcsolata, lehet, hogy a kultúra templomaként fog működni, de mégis csak egy 
megszentelt hely. Nem tudja, jó-e a döntésük? 
 
Szita Károly polgármester: Egyházi vezetőkkel beszélt erről, kérve, hogy maradjon meg 
kegyhelynek, működtessék, üzemeltessék. A kórház bővítése kapcsán megépítették az ottani 
ökumenikus kápolnát, nekik pedig az volt a dolguk, hogy lebontják, vagy funkcióval látják el? 
Azon a véleményen volt, hogy templomot nem bontat, viszont más funkcióval el kellett látni és 
az egyház teljes egyetértésével történt. Arra vállalnak kötelezettséget, hogy Bábszínházuk is 
lesz és működtetni fogják, pénzt adnak hozzá évente. Olyan közösségi teret hoznak létre a déli 
tömbbe, amely nagyon szép nagy parkot tartalmaz szökőkúttal, padokkal, kandeláberekkel, 
sétányokkal. Egy olyan közösségi teret hoznak létre a Bábszínházzal, ahol a gyermekeknek 
szeretnék megmutatni rendszeres, hagyományos jelleggel, amit a színházi biennálén kint 
láthattak a köztereken. Ezzel a megállapodással nem csupán arra vállalnak kötelezettséget, hogy 
ott rendszeres közösségi szórakoztató előadások lesznek, hanem arra is, hogy egy 
közművelődési megállapodás keretén belül évente 5 millió forintot fognak adni, amellett, hogy 
felvállalják az épület átalakítását.  
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3881   Száma: 16.06.09/32/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 10:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
119/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Báb-Szín-Tér Közhasznú 
Alapítvány részére térítésmentesen biztosítja 2016. június 10. napjától a kaposvári 637 hrsz-ú 
ingatlanon található kápolna épületet - az előterjesztés 1. mellékletét képező megállapodás 
szerint – bábszínház működtetése céljára.  
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 
mellékletét képező megállapodás aláírására. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:                            2016. június 10. (szerződéskötés) 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 637 hrsz-ú 
ingatlanon található kápolna épület pályázati forrásból történő felújítását követően, a Báb-Szín-
Tér Alapítvánnyal történt egyeztetést követően, az épület üzemeltetési költségeinek 
figyelembevételével feladatellátási- és támogatási szerződést köt az Alapítvánnyal bábszínház 
működtetése céljára. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  dr. Gróf Regina irodavezető 
                                           Molnár György igazgató 
Határidő:                            2018. december 31. (szerződéskötés) 
 
 
 

-----32. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés 2016. évi támogatásához kapcsolódó 
pályázatról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: A pályázati határidő június 22. és a Közgyűlésnek kell dönteni. 
Tavaly 30 millió forint támogatást kaptak és arra számítanak most is. Idén, köszönhetően a 
beruházásuknak a földgázüzemű buszok működésének, nagyon jelentős mértékben kevesebb 
az üzemanyag költségük, a szervizköltségük pedig még jelentősebb mértékben kevesebb. Jóval 
hatékonyabb működés lesz az év végén a mostani.  
 
 

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

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

#: 3882   Száma: 16.06.09/33/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 10:30  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
120/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi közösségi közlekedés 2016. 

évi támogatásához kapcsolódó pályázatról szóló előterjesztést és felhatalmazza a 
Polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a pályázathoz kapcsolódóan az alábbiakról 
nyilatkozik: 

1.1 A Közgyűlés a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2016. január 1-jétől 2016. 
december 31-ig folyamatosan fenntartja. 

1.2 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évben a Kaposvári 
Közlekedési Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos 
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez – a 
szolgáltató tárgy évet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának 
elkészítéséig - nettó 148.200 ezer Ft azaz egyszáznegyvennyolc-millió 
kettőszázezer forint saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati 
támogatással járult hozzá. 

1.3 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. törvény 24 § (6) bekezdése alapján közvetlen odaítéléssel 
kötötte meg a közszolgáltatási szerződést a Kaposvári Közlekedési Zrt.-vel. 

 
      Felelős:               Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:  Molnár György igazgató 
      Határidő:            2016. június 23. (Magyar Államkincstárhoz való benyújtás) 
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-----33. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3883   Száma: 16.06.09/34/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 10:31  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
121/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
1. A Polgármesteri Keret terhére 
 

„FORRÁS” Alapítvány részére      100.000,-Ft 
     (a Magyarországi Biblia Szól Keresztény Gyülekezet nyári konferenciájának költségeihez) 
 

Összpróba Alapítvány részére      160.000,-Ft 
     (DIXIE KINGS OF HUNGARY koncertjének költségeihez) 
 
2. Nagy Attila Képviselői Kerete terhére 
 

„Kaposfüredi Gyermekekért” Alapítvány részére   50.000,-Ft 
     (működési költségekhez.) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. július 30.  
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-----34. Interpelláció----- 
 

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

 
 

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

 
Miháldinecz Gábor képviselő: Három kérdést kívánt feltenni. 2015. május 19-én a Rákóczi 
Labdarúgó Kft. beadta felszámolási kérelmét, ehhez képest a kft ügyvezetője, a Kapos Holding, 
illetve a KAVÍZ igazgatói nagyságrendileg 10 millió forint kölcsönről döntöttek, miután 
átütemezett pénzről 2015. május 29-én döntöttek. Tudtak-e a felszámolási kérelemről az 
igazgatók? A Rákóczi Labdarúgó Kft. felszámolásából Kaposvár MJV visszakapta-e a 
kölcsönadott 75 millió forintot, ha igen, milyen formában? A felszámolás alatt lévő Kft még 
mindig kapja az évi 15-15 millió forintot? 
  
dr. Csillag Gábor jegyző: A Rákóczi Labdarúgó Kft. felszámolásával kapcsolatos egyes 
kérdések tárgyában 2016. június 06-án benyújtott interpelláció kapcsán az alábbiakról 
tájékoztatta. A Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. felszámolását, ahogy az a társaság 
cégkivonatából megállapítható, a bíróság 2015. szeptemberében rendelte el, így 2015. május 
29-én a döntés meghozatalakor, sem a Kapos Holding Zrt., sem a KAVÍZ Kft. törvényes 
képviselőjének nem volt tudomása a felszámolási kérelem benyújtásáról. a Közgyűlés 
37/2016.(II.25.) számú határozatának 25. pontjával jóváhagyta a Kft. felszámolójával kötött 
megállapodást, amelynek értelmében a kölcsön összegéből 69.475.000.- Ft térült meg, emellett 
megfizetésre került kompenzáció formájában az önkormányzat bérleti díj Áfa követelése is 
8.878.424.- Ft összegben. A Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-vel az évi 15 millió Ft-os 
többlettámogatásról szóló szerződés aláírására nem került sor, ennek megfelelően a 
többlettámogatás tényleges pénzügyi kiutalása nem történt meg. Kérte az interpellációra adott 
válasz szíves elfogadását. 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
Miháldinecz Gábor képviselő: Az interpellációra kapott választ elfogadta. 
 
 

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

 
Kiss Tamás képviselő: Elfogulatlan, független média-e a KaposvárMost? Etikus-e, hogy a 
helyi médiában lejárató, rágalmazó cikkek születhetnek ellenzéki képviselőkről egy 
önkormányzati dolgozó tollából? Etikus-e, hogy a cikkek a városvezetők jóváhagyásával 
születhetnek meg, úgy hogy a városvezetés részéről elvárás, hogy a fent említett média még 
csak esélyt se adjon az ellenzéknek a szereplésre? Az interpellációja oka az, mielőtt bármilyen 
negatív jelzővel lennének illetve, megfelelő anyagokkal alá van támasztva. Várja a választ. 
  
dr. Csillag Gábor jegyző: „Elfogulatlan, független média-e a KaposvárMost?” tárgyban 2016. 
június 06-án benyújtott interpellációja kapcsán az alábbiakról tájékoztatta. Sem az 
Önkormányzat, sem pedig a Polgármesteri Hivatal nem médiahatóság, ebből következően a 
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médiumok működését nem is felügyeli. Kaposvár vezetői városvezetők, nem pedig 
szerkesztőségvezetők, így arra kérik, az újsággal szemben fennálló aggályait illetékesség 
hiányában ne az önkormányzat és a hivatal, hanem a magántulajdonú kiadó vezetőjével 
szíveskedjék megtárgyalni. Kérte az interpellációra adott válasz szíves elfogadását. 
   
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 

 
Kiss Tamás képviselő: Megfelelő anyagokkal vannak a kérdései alátámasztva. Az 
interpellációra kapott választ nem fogadta el. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3884   Száma: 16.06.09/35/0/A/KT 
Ideje: 2016 június 09 10:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpellációra adott válasz elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 70.59 66.66 
Nem 4 23.53 22.22 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
122/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta Kiss Tamás képviselő „Elfogulatlan, 
független média-e a KaposvarMost” tárgyában benyújtott interpellációra adott választ. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 
 
 

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


