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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2016. augusztus 29. 
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 0 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
  7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  3 Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 
 



2 

 

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

 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket a mai rendkívüli ülésen. 
Köszöntötte a kollegáit és a sajtó munkatársait. Megállapította, hogy a testület 17 tagja jelen 
van, így a mai képviselő-testületi ülés határozatképes.  
 
A rendkívüli Közgyűlésnek oka, az Integrált Területi Program módosítása, melyet augusztus 
31-ig kell elfogadni, de a már elkészült előterjesztéseket is tárgyalják, hogy a szeptemberi ülés 
ne legyen olyan zsúfolt. Elmondta kiegészítették a 12. napirendi pontot a településrendezési 
tervet az „M12/3” jelű módosítással. Kérte, hogy ezzel együtt fogadják el a napirendi pontokat. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3898   Száma: 16.08.29/0/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 19:31  
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: 
 
135/2016. (VIII. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta napirendjét azzal a módosítással, hogy a 
12. napirend kiegészül a Kórház Déli tömbre vonatkozó „M12/3” jelű módosítás véleményezési 
szakaszának lezárásáról. 
 
 
NAPIRENDEK: 
 

1. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójának a tisztségről való lemondásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 
53/1993.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
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3. Előterjesztés a tervezett Közösségi Közlekedési Központ fejlesztési területén 
elrendelt változtatási tilalom módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

4. Előterjesztés a Magyar Cukor Zrt. beruházásában megvalósuló szennyvízvezeték 
létesítéséhez szükséges megállapodásról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

Molnár György igazgató 
 

5. Előterjesztés a Magyar Cukor Zrt.-vel szennyvízvezetési szolgalmi jog alapítása 
tárgyában kötendő megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester   
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

Molnár György igazgató 
 

6. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

7. Előterjesztés bérleti díj csökkentési kérelmekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

8. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

9. Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére kiadott tulajdonosi 
hozzájárulás jóváhagyásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

10. Előterjesztés a kaposvári 13024/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Toponári út 35. 
szám alatti ingatlan tárgyában kötendő megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

11. Előterjesztés a kaposvári 15385 hrsz-ú (Kaposfüred, Állomás utca) ingatlanon 
található füves sportpálya bérletéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

12. Előterjesztés a Kórház Déli tömbre vonatkozó "M12/1" jelű módosítás 
véleményezési szakaszának lezárásáról, valamint Kaposvár településrendezési 
eszközeinek módosítására vonatkozó M12/5" jelű változtatási szándékok 
elfogadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
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13. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervének 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

14. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált Területi 
Programjának (ITP2.1) módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
   Molnár György igazgató 
 

15. Előterjesztés a közvetlen uniós finanszírozású ELENA pályázat benyújtásáról, 
valamint az erre vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
 

16. Előterjesztés alapítványi támogatásról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
17. Előterjesztés a gumihulladék-feldolgozó kapcsán kezdeményezett helyi 

népszavazásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
 

-----1. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójának a tisztségről való lemondásáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte Rátóti Zoltán direktor urat és dr. Fülöp Péter igazgató 
urat, megköszönte, hogy elfogadták a meghívást. Elmondta Rátóti igazgató úr megkereste, hogy 
– családi okokra hivatkozva – véget kíván vetni annak a cigányéletnek, amelyet most folytat. 
Azért érte villámcsapásként, mert kiváló munkát végzett a kaposvári Csiky Gergely Színház 
élén. Kiválóan látta el azt a feladatot, melyet nem volt egyszerű Svajda György halálát 
követően. Személyes okként elmondta, nehéz jó színház igazgatót találni. Svajda György 
személyében megtalálták, Rátótiban megtalálták a jó színház igazgatót, most azt a feladatot 
adta, hogy keressenek egy újat, ami nem egyszerű történet. Megköszönte igazgató úrnak több 
mint egy cikluson át tartó színház igazgatói munkáját, szeretné, hogy ezt a Közgyűlés is 
határozatában fejezné ki. Szóbeli kiegészítéseként elmondta, dr. Fülöp Péter igazgató urat – 
míg nincs pályázat alapján kinevezett új igazgatója a színháznak, a vezetői feladatokat el kell 
látni – javasolta gazdasági igazgatóként megbízni december 31-ig vezetőnek. Részt vett 
azokban a munkálatokban, amely pozitív és optimista esetben a színház költözését is jelentheti 
már.  
  

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

 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Sajnálja, hogy távozik a színház vezetéséből. Teljes egészében 
megérti döntését, a családját választotta, azonban művészként és igazgatóként nem érti 
döntését. Kaposvárra érkezését követően hamar befogadták, egyedi állapot volt, megszerették 
nemcsak művészként, hanem színház igazgatóként is. Lehetett volna egy másik opció is a 
családot idehozni Kaposvárra és itt megvalósítani a családegyesítést. Azonban mindenki 
Budapest centrumra törekszik és ott kíván hosszabb távon megélni, mert több kihívás, nagyobb 
anyagi lehetőségek. Sajnálja, mert megint az fog következni, hogy új színház igazgató lesz, aki 
majd új koncepcióval jelentkezik, új társulatot fog építeni, mert a személyes kapcsolatait 
mindenképen ide fogja hozni. Színházat építeni 4-5 év kell, ez meg volt, most kezdett volna 
sikert sikerre halmozni a színház. Helyette most megint elölről kell kezdeni, talán ezért volt 
sikeres a Csiky Gergely Színház, mert a személyi folytonosság mindig meg volt és értékrendhez 
kötődött. Kicsit sértve érzi magát a lemondása miatt, de művészi pályafutásához további sok 
sikert kívánt. 
  
Rátóti Zoltán ügyvezető igazgató: Tanult és nagyon tisztelt színház igazgató elődje mondta, 
két beszédre kell odafigyelni az életében a beköszönő beszédre és a búcsú beszédre. 
Megköszönte polgármester úrnak a dicsérő szavakat, nehéz személyességből kilépni és csak 
hivatalosan állni a Közgyűlés előtt. Megbizsergeti lelkét minden marasztaló szó és még 
nehezebbé teszi azt a döntést, amit úgy érez nagyon alaposan körbejárt a családjával. Úgy érzi 
felelősségteljes és lelkiismeretes döntést hoztak meg, a kétlakiságot semmiképpen nem tudták 
volna megszüntetni, gondol itt a budapesti kötelezettségeire, a Magyar Művészeti 
Akadémiában betöltött tisztséget, ami miatt ugyanúgy tartani kellett volna a budapesti 
kapcsolatot. Megköszönte az eltöltött hat évet a Közgyűlésnek, polgármester úrnak és minden 
kaposvári színház szerető embernek, ezek kitörölhetetlen évek lesznek a szakmai és egyéni 
életében is. Tudja nem vigasz, de nagyon nehéz szívvel tudta meghozni ezt a döntést, de igen 
vagy nem lehetett a családjában feltett kérdésre csak válaszolni.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3899   Száma: 16.08.29/1/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 19:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 1 5.88 5.56 
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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136/2016. (VIII. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Csiky Gergely Színház Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának a tisztségről való lemondásáról szóló előterjesztést és 
az alábbiak szerint határozott: 
 
1. A Közgyűlés, mint a Társaság egyszemélyi tulajdonosa úgy határozott, hogy Rátóti 

Zoltánnak a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói 
tisztségéről való lemondását elfogadja és hozzájárul munkaviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2016. december 31. napjával. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Csillag Gábor jegyző 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 
2. A Közgyűlés, mint a Társaság egyszemélyi tulajdonosa az ügyvezető igazgatót 2016. 

szeptember 1. napjától 2016. december 31. napjáig a munkavégzés alól részben mentesíti 
azzal, hogy munkaköre ezen időszakban művészeti tanácsadóra változik és az érintett 
szeptember-decemberi időszakban havi 5 munkanap erejéig a gazdasági-produkciós 
igazgatóval előre egyeztetett időpontban munkavégzésre köteles. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Csillag Gábor jegyző 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

 
3. A Közgyűlés, mint a Társaság egyszemélyi tulajdonosa 2016. szeptember 1. napjától, Rátóti 

Zoltánt ügyvezetői tisztsége alól felmenti. Dr. Fülöp Péter gazdasági-produkciós igazgatót 
határozott időre, 2016. szeptember 1. napjától 2016. december 31. napjáig megbízza a 
társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére. A közgyűlés a melléklet szerinti alapító okirat 
módosítását elfogadja. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Csillag Gábor jegyző 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
 

4. A Közgyűlés, mint a Társaság egyszemélyi tulajdonosa az 1-3. pontokban foglaltak 
végrehajtása érdekében felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok 
aláírására. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Csillag Gábor jegyző 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
 

5. A Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni Rátóti Zoltán Kaposvár 
érdekében végzett munkáját. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Csillag Gábor jegyző 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
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-----2. Előterjesztés a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 
53/1993.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3900   Száma: 16.08.29/2/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 19:42  
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 30/2016.(VIII.31.) 
önkormányzati rendeletét a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 
53/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----3. Előterjesztés a tervezett Közösségi Közlekedési Központ fejlesztési területén 
elrendelt változtatási tilalom módosításáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 3901   Száma: 16.08.29/3/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 19:42  
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 31/2016.(VIII.31.) 
önkormányzati rendeletét a változtatási tilalom elrendeléséről a tervezett Kaposvári 
Közlekedési Központ területén szóló 29/2016. (VI.13.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
-----4. Előterjesztés a Magyar Cukor Zrt. beruházásában megvalósuló szennyvízvezeték 

létesítéséhez szükséges megállapodásról----- 
 

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

 
 

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

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

#: 3902   Száma: 16.08.29/4/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 19:43  
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: 
 
 
137/2016. (VIII. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja a jelen előterjesztés 
1. mellékletét képező, a Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt. és Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között, a Magyar Cukor Zrt. biogázüzeme szennyvízének elhelyezésére 
szolgáló, új 120.000 m3-es szennyvíztározó töltővezetékének megvalósítása kapcsán kötendő 
megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírásra. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:                            2016. szeptember 30. 
 
 

-----5. Előterjesztés a Magyar Cukor Zrt.-vel szennyvízvezetési szolgalmi jog alapítása 
tárgyában kötendő megállapodásról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 3903   Száma: 16.08.29/5/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 19:43  
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: 
 
 
138/2016. (VIII. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja a jelen előterjesztés 
1. mellékletét képező, a Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt. és Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között, a Magyar Cukor Zrt. biogázüzeme szennyvízének elhelyezésére 
szolgáló, új 120.000 m3-es szennyvíztározó töltővezetékének megvalósítása kapcsán, a 
kaposvári 3657/115 hrsz-ú és a kaposvári 3657/116 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokat terhelő, szennnyvízvezetési szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodást, és 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírásra. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:                            2016. november 30. 
 
 

-----6. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Az előterjesztés határozati javaslatában elírás történt, a 9.) 
pontjában szereplő 20.000.- Ft-os bérleti díj helyesen 200.000.- Ft. Kérte, ezzel a javítással 
fogadják el a határozati javaslatot. 
 

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

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

#: 3904   Száma: 16.08.29/6/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 19:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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: 
 
139/2016. (VIII. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a nem lakás célú helyiségek bérletére 
érkezett ajánlatokról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 
1.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre utca 14. szám alatti 

irodaépület I. emeletén lévő 2. számú 43,6 m2 alapterületű irodahelyiség bérletére 
benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást 
eredményesnek minősíti. 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget – tekintettel 
arra, hogy a bérleti szerződés lejártát megelőzően benyújtásra került az ajánlat és, hogy 
ajánlattevő azóta is birtokban van - 2016. június 01. napjától határozott 3 éves időtartamra 
bérbe adja 2.261,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület 
(7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.) részére iroda céljára azzal, hogy a bérleti szerződés 
tartalmazza, hogy amennyiben a bérbeadó más célra kívánja hasznosítani a helyiséget, a 
bérleti szerződés 60 napos felmondási idővel felmondható. A bérleti díj évente az infláció 
mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt 
terhelik. 

        

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

2.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre utca 14. szám alatti 
irodaépület I. emeletén lévő 9. számú 20,4 m2 alapterületű irodahelyiség bérletére 
benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást 
eredményesnek minősíti, amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlási kötelezettségének 
eleget tesz (helyi adóigazolás). 
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        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget – tekintettel 
arra, hogy a bérleti szerződés lejártát megelőzően benyújtásra került az ajánlat és, hogy 
ajánlattevő azóta is birtokban van - 2016. június 01. napjától határozott 3 éves időtartamra 
bérbe adja 1.058,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Kolping Támogató Szolgálat – Kaposvár és 
kistérsége (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.) részére azzal, hogy a bérleti szerződés 
tartalmazza, hogy amennyiben a bérbeadó más célra kívánja hasznosítani a helyiséget, a 
bérleti szerződés 60 napos felmondási idővel felmondható. A bérleti díj évente az infláció 
mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt 
terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2016. szeptember 30. 
 
3.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre utca 14. szám alatti 

irodaépület I. emeletén lévő 14. számú 13,3 m2 alapterületű irodahelyiség bérletére 
benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást 
eredményesnek minősíti. 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget – tekintettel 
arra, hogy a bérleti szerződés lejártát megelőzően benyújtásra került az ajánlat és, hogy 
ajánlattevő azóta is birtokban van - 2016. június 01. napjától határozott 3 éves időtartamra 
bérbe adja 3.244,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Magyar Vidék Országos ’56-os Szervezet 
(8200 Veszprém, Mártírok útja 11.) 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. szeptember 30. 
 

4.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Bethlen tér 3. szám alatt lévő 251 
m2 alapterületű üzlethelyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot 2016. 
augusztus 15. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 290.920,- Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért az 5P Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Bethlen tér 
3.) részére. 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. szeptember 30. 
 
5.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Füredi utca 65-67. szám alatt lévő 

152 m2 alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 
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        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot – 
tekintettel arra, hogy a bérleti szerződés lejártát megelőzően benyújtásra került az ajánlat 
és, hogy ajánlattevő azóta is birtokban van - 2016. július 15. napjától határozott 1 éves 
időtartamra bérbe adja 5.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Kaposvári Egyházmegyei 
Karitász (7400 Kaposvár, Dr. Kovács S. Gy. u. 2.) részére. 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. szeptember 30. 
 
6.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd utca 28. szám alatt lévő 10 

m2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 
kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben a pályázó a hiánypótlási 
kötelezettségének eleget tesz (helyi és NAV adóigazolás, bánatpénz befizetéséről szóló 
igazolás). 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2016. 
augusztus 15. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 2.598,- Ft/hó + Áfa bérleti 
díjért a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete (7542 Kisbajom, Rózsa utca 181.) 
részére. 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. szeptember 30. 
 
7.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, József A. u. 7/a. szám alatt lévő 

garázssoron Kelet-Nyugat irányból az 5. számú 15 m2 alapterületű garázs bérletére 
benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást 
eredményesnek minősíti, amennyiben a pályázó a hiánypótlási kötelezettségének eleget 
tesz (helyi adóigazolás, bánatpénz befizetéséről szóló igazolás). 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2016. 
augusztus 01. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 5.000,- Ft/hó + Áfa bérleti 
díjért Szabó Tibor (7400 Kaposvár, Honvéd utca 15. 3/2.) részére. 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. szeptember 30. 
 
8.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Damjanich u. I/1. szám alatt lévő 

64 m2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 
kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben a pályázó a hiánypótlási 
kötelezettségének eleget tesz (helyi és NAV adóigazolás). 
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        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2016. 
augusztus 01. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 55.000,- Ft/hó + Áfa bérleti 
díjért a Kapos Globál 2001 Kft. (7261 Kaposhomok, Kossuth u. 26.) részére. 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. szeptember 30. 
 
9.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 2. szám alatt lévő 324 

m2 alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot 2016. 
augusztus 01. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 200.000,- Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért a Kapos-Corso Kft. (7400 Kaposvár, Dózsa György utca 2.) részére azzal, 
hogy a bérlő köteles a helyiségcsoport vizesblokkjának felújítását, a szaniterek cseréjét, 
valamint az étterem padozatának cseréjét 2017. augusztus 31. napjáig elvégezni. 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. szeptember 30. 
 
10.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre utca 14. szám alatti 

irodaépület II. emeletén lévő 8. számú 14,4 m2 alapterületű irodahelyiség bérletére 
benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást 
eredményesnek minősíti, amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlási kötelezettségének 
eleget tesz (helyi adóigazolás). 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget a birtokbaadás 
napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 5.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a 
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Somogy Megyei 
Szervezete (7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 15.) részére azzal, hogy a bérleti szerződés 
tartalmazza, hogy bármelyik fél indoklás nélkül 30 napos határidővel felmondhatja a 
szerződést. 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. szeptember 30. 
 
11.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szondi utca 18. szám alatt lévő 57 

m2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 
kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben a pályázó a hiánypótlási 
kötelezettségének eleget tesz (helyi és NAV adóigazolás, bánatpénz befizetéséről szóló 
igazolás). 
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        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget a birtokbaadás 
napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 25.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért 
Kodzsagogov Odett (7400 Kaposvár, Kanizsai utca 14. fsz. 3.) részére. 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. szeptember 30. 
 
12.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Zrínyi utca 15. szám alatt lévő 78 

m2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 
kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben a pályázó a hiánypótlási 
kötelezettségének eleget tesz (bánatpénz befizetéséről szóló igazolás). 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget a birtokbaadás 
napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 6.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Gold 
Consulting Szociális Szövetkezet (7400 Kaposvár, Szigetvári utca 111.) részére azzal, 
hogy az Önkormányzat továbbra is értékesítésre hirdeti az ingatlant, és a bérleti szerződés 
tartalmazza, hogy az Önkormányzat az ingatlan értékesítése esetén 60 napos határidővel 
felmondhatja a szerződést. 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. szeptember 30. 
 
13.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Sávház alatt lévő 40 m2 

alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt 
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben a pályázó a hiánypótlási 
kötelezettségének eleget tesz (helyi és NAV adóigazolás, vállalkozói igazolvány másoalta). 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget a birtokbaadás 
napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 15.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért 
Berkesné Hornicz Éva (7400 Kaposvár, Arany János utca 4.) részére azzal, hogy a bérleti 
díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem 
tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

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

-----7. Előterjesztés bérleti díj csökkentési kérelmekről----- 
 
 

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

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

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

#: 3905   Száma: 16.08.29/7/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 19:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített 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: 
 
 
140/2016. (VIII. 29.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Bárány Fogadó Kft. 

bérleti díj csökkentési kérelmét támogatja és a Kaposvár, Városház utca 4. szám alatt lévő 
tanétterem és tanszálló bérleti díját 2016. szeptember 01. napjától 2016. december 31. 
napjáig 200.000,-Ft/hó+ÁFA összegre mérsékli, akként, hogy a különbözetet, havi 
100.000,-Ft+ÁFA, mindösszesen 400.000,-Ft+ÁFA összeget de minimis támogatásként 
nyújtsa a Társaságnak. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. október 31. (bérleti szerződés módosítása) 

           (támogatási szerződés megkötése) 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Vass Attila bérleti díj 

csökkentési kérelmét támogatja és a Kaposvár, Ady Endre utca 7. szám alatt lévő 214 m2 
alapterületű helyiségcsoport bérleti díját 2016. szeptember 01. napjától 2016. december 31. 
napjáig 244.000,-Ft/hó+ÁFA összegre mérsékli, akként, hogy a különbözetet, havi 61.000,-
Ft+ÁFA, mindösszesen 244.000,-Ft+ÁFA összeget de minimis támogatásként nyújtsa a 
Társaságnak. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. október 31. (bérleti szerződés módosítása) 

           (támogatási szerződés megkötése) 
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-----8. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának 
módosításáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3906   Száma: 16.08.29/8/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 19:45  
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: 
 
 
141/2016. (VIII. 29.) önkormányzati határozat: 
 
A Közgyűlés megtárgyalta a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári 
Városfejlesztési Nonprofit Kft.-nek az előterjesztés mellékletét képező alapszabály 
módosító okiratát, valamint a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
elfogadja. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a cég ügyvezetőjét, 
hogy jogi képviselő bevonásával járjon el a cégbírósági változásbejegyzési eljárás 
kapcsán. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Szabó Zoltán ügyvezető 
Határidő:   2016. augusztus 31. 
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-----9. Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére kiadott tulajdonosi 
hozzájárulás jóváhagyásáról----- 

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Felder Frigyes tanácsnok: A Városliget mellett járva nap, mint nap látta az építkezést és a 
most megvalósult dolgokat. Véleménye szerint nagyon jó beruházás volt, nem gondolta volna, 
hogy ennyien fogják használni, de ez minden képzeletet felülmúl.  
  
Szita Károly polgármester: 77 millió forintba került, a TAO mellett az önerő tette lehetővé, 
hogy ezt megépíthették. Annak a folyamatnak a része, ahogy elkezdték a Városligetet 
kialakítani, lassan belakják. Évente szeretnének valami újdonságot kialakítani, míg meg nem 
telik, mert akkor mennek le az emberek, ha van miért.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3907   Száma: 16.08.29/9/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 19:47  
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: 
 
 
142/2016. (VIII. 29.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jelen előterjesztés mellékletét 
képező, 2016. május 31. napján, a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére kiadott tulajdonosi 
hozzájárulást jóváhagyja. 
 

     Felelős:                        Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Molnár György igazgató 

 Határidő:                      2016. szeptember 30. 
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy támogatja a Városligetben a 
Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. beruházásában megvalósuló kosárlabda pálya 
látványelemekkel (műfüves domb, kötélhálós pihenő, napvitorla, gyepes domb, deszka 
napozó, gumiburkolat) történő bővítését. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. között, 
2016. június 28. napján, a Városligetben megvalósításra kerülő kosárlabda pálya tárgyában 
létrejött megállapodás – kosárlabda pályához kapcsolódó, újabb beruházás keretében 
megvalósításra kerülő látványelemekkel történő kiegészítése miatti – módosításának 
aláírására. 

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

 
 

-----10. Előterjesztés a kaposvári 13024/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Toponári út 
35. szám alatti ingatlan tárgyában kötendő megállapodásról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3908   Száma: 16.08.29/10/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 19:47  
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: 
 

143/2016. (VIII. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztés 
mellékletét képező, a „Kapostáj” Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. és Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között a kaposvári 13024/1 hrsz-ú, természetben 
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Kaposvár, Toponári út 35. szám alatti ingatlan tárgyában kötendő, épületfeltüntetési és 
földhasználati jogot alapító szerződést, és felhatalmazza a Polgármestert, annak aláírására. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:                            2016. szeptember 30. 
 
 

-----11. Előterjesztés a kaposvári 15385 hrsz-ú (Kaposfüred, Állomás utca) ingatlanon 
található füves sportpálya bérletéről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Hasonló a konstrukció, mint előző évben, amit kötnének a Füredi 
Sport Clubbal. Tájékoztatásul elmondta TAO-t nyertek el, körbe tudják keríteni az egész pályát 
végre Kaposfüreden is, az iskola mögötti területet is. Ezzel viszont megnövekedett a TAO 
önrészük 5.700.000.- Ft, ennek a kiegészítését kérik még, melyről rendelkezni is fog. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3909   Száma: 16.08.29/11/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 19:48  
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: 
 
144/2016. (VIII. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposfüred Sport Club által 
a kaposvári 15385 hrsz-ú ingatlanon található füves sportpálya 2016. augusztus 15. napjától 
2016. november 30. napjáig (168 óra időtartamban) és 2017. március 15. napjától 2017. június 
30. napjáig (168 óra időtartamban) tartó időszakra, mindösszesen 336 óra időtartamban 5.500,-
Ft+rezsi/óra +Áfa minimum bérleti díjon történő bérbevételére benyújtott pályázatot 
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érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati kiírást eredményesnek minősíti, és felhatalmazza a 
Polgármestert a pályázati kiírás feltételeinek megfelelő tartalmú bérleti szerződés megkötésére. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:                            2016. augusztus 31. 
 
 

-----12. Előterjesztés a Kórház Déli tömbre vonatkozó „M12/1” és „M12/3” jelű 
módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról valamint Kaposvár 

településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó „M12/5” jelű változtatási 
szándékok elfogadásáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: A Kórház Déli Tömbre vonatkozó véleményezési eljárások 
lezárása, ez egészül ki az „M12/3” jelű változtatással. A javított és kiegészített előterjesztést 
megkapták. A bizottságok támogatták és elfogadásra javasolják. 
  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3910   Száma: 16.08.29/12/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 19:49  
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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145/2016. (VIII. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár településrendezési 
eszközeinek módosítására vonatkozó „M12/1” és „M12/3” jelű módosítás véleményezési 
szakaszának lezárásáról valamint Kaposvár településrendezési eszközeinek módosítására 
vonatkozó „M12/5” jelű változtatási szándékok elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési 
Szabályzatának és Szabályozási Terve „M12-1/2015-OTÉK” jelű módosításának 
véleményezési szakasza lezárásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az 
51/2012.(IV.26.) önkormányzati határozat 1.) c. pontjában jóváhagyott módosítás 
tárgyában lefolytatott véleményezés során beérkezett és az előterjesztés 1. 
mellékletében rögzített észrevételeket és azok összegzését az alábbiak szerint fogadja 
el: 

 
a) Tudomásul veszi a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának SO-04/D/EOH/106-4/2016 számú-, a 
Somogy Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztálya Útügyi Osztályának SO/UO/89/9/2016. számú szakvéleményét, 
továbbá a LÉPTÉK-TERV Kft. tervezői észrevételét.  

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

 
b) A Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hatósági, Oktatási és 

Törvényességi Főosztály, Építésügyi Osztály, Állami Főépítészének SOD/08/24-
4 /2016 számú -, és a Somogy Megyei Önkormányzat, Megyei Főépítészének 
SMÖ/0105-4/2016. számú szakvéleményét, csak részben fogadja el, az el nem 
fogadott véleményeket és ennek indoklását a melléklet tartalmazza. 

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

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési 

Szabályzatának és Szabályozási Terve „M12-3/2016-OTÉK” jelű módosításának 
véleményezési szakasza lezárásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 
173/2015.(XI.5.) önkormányzati határozat 7. pontjában jóváhagyott módosítás 
tárgyában lefolytatott véleményezés során beérkezett és az előterjesztés 2. 
mellékletében rögzített észrevételeket és azok összegzését elfogadja. 

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

 
3.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és  

Szabályozási valamint Szerkezeti Tervét módosítja:  
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a) a Kanizsai utca – Béke utca kereszteződésénél lévő 5718/1 hrsz valamint az 
5718/3 hrsz alatti ingatlanok vonatkozásában a szabályozási vonal pontosítása 
tekintetében. 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  2016. szeptember 30. 

 
b) a Csiky Gergely Színház bővítésének telekalakítása érdekében a szabályozási 

vonal tekintetében. 
 

Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  2016. december 31. 

 
c) a KÉSZ jogszabályharmonizációja érdekében történő javítása. 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  2016. december 31. 

 
4.) A Közgyűlés a 17/2013. (II.6.) településfejlesztéssel és a településrendezéssel 

kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján 
a véleményezésbe eseti résztvevőként a 3. a) pont tekintetében bevonja a nyertes 
ajánlattevőt. 

 

Felelős:                       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:                     2016. szeptember 30.  

 
 

-----13. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervének 
módosításáról----- 

 
 

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

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

 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Szita Károly polgármester: Új szennyvíztelepet épít Kaposvár, több mint 5 milliárd forint 
értékben nyerték el a pályázatot, amellyel a szennyvíztelepet korszerűsítik. A jelenlegi 
szennyvíziszapot biogáz formájában hasznosítani fogják és ezen felül a telep működtetésére, 
illetve a hulladék feldolgozó üzem üzemeltetésére is fel fogják használni.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 3911   Száma: 16.08.29/13/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 19:51  
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: 
 
 
146/2016. (VIII. 29.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízközmű szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési 
tervének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta. 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár – Juta – Kaposhomok – 
Zselickislak ivóvíz közmű rendszer és a Kaposvár szennyvíz közmű rendszer 2011 évi 
CCIX. törvény 11. § alapján elkészített módosított felújítási és pótlási, valamint beruházási 
gördülő fejlesztési terveit az előterjesztés mellékletei szerint elfogadja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  folyamatosan, értelem szerint.  

 

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

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
 



25 

 

-----14. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált 
Területi Programjának (ITP2.1) módosításáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Figyelmesen olvasva az előterjesztést látható a módosulások oka. 
Két jellemző oka van egyrészt az indikátorokban megjelenő változások, az eredetihez 
elfogadotthoz képest a későbbiek esetében igazították hozzá, másik a Modern Városok program 
beillesztése. Nem kizárható, hogy újabb módosításra lesz szükség.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3912   Száma: 16.08.29/14/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 19:52  
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: 
 
147/2016. (VIII. 29.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Integrált Területi Program 
módosításáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékeltét képező 
Integrált Területi Program 2.2-es verzióját jóvá hagyja és felhatalmazza a Polgármestert az 
esetleges további módosítások elvégzésére utólagos beszámolási kötelezettséggel.  
 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2016. augusztus 31. 
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-----15. Előterjesztés a közvetlen uniós finanszírozású ELENA pályázat benyújtásáról, 
valamint az erre vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás 

jóváhagyásáról----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Elmondta a bizottságok támogatták az előterjesztést. Az egyik 
konzorciumi partner Zalaegerszeg kérésére módosították, ezzel együtt került kiosztásra és kell 
elfogadniuk. Magyarországra nem jellemző az, hogy közvetlen brüsszeli forrásokat 
pályázzanak megkímélve azt a jelentős összeget, amit a nemzet kapott a különböző operatív 
programokra. Az ELENA programnak van egy minimálisan pályázható határa a 30 millió euró. 
A Megyei Jogú Városok egy részével 60 millió elnyerését célozzák meg. Kaposvár esetében 
forintra átszámítva 10 milliárd forint értékű intézményi felújítást jelent, energetikai 
felújításokra és beruházásokra lehet pályázni. 8 millió forintról kell most dönteniük, amiért 
elkészítik ezt az anyagot, ez az, amit kockáztatnak. Ha nem nyernek ezen a pályázaton, akkor 
csak lesz egy anyaguk, amit később esetleg fel tudnak használni. Ha nyernek, akkor 
megkezdődik az egész folyamat, amit előfinanszíroz az Európai Unió, közvetlenül Brüsszel. 
Aztán eljutnak egy olyan stádiumba, ahol a konzorciumi partnerek, városok az Európai Unióval 
közvetlenül szerződést kötnek. Reményei szerint a 60 millióról, amit településekre lebontva, ki 
mennyit vesz ebből igénybe. A város esetében ez 10 milliárd forintot jelent, amit fel kívánnak 
használni. Az eddigi információ az, hogy egyéb kötelezettséget a 8 millió forintnál nem ró rájuk 
az ELENA program. A szerződésben, ha változatlanul az fog szerepelni, hogy önerőt nem kell 
beletenni, akkor aláírják, amennyiben más feltételek is vannak, amit nem akar a Közgyűlés 
elfogadni, mert sokba kerül, vagy túl nagy kockázati tényező akkor nem írják alá. Ezt követően 
belép egy esco cég, amely a megtakarítás fejében vállalta azt, hogy a finanszírozó kifizeti ezt a 
pénzt. Hat éves megtérüléssel számolnak, a finanszírozónak is jelentős kockázatot kell vállalni 
és akkortól áll össze véglegesen a rekonstrukció. A közvilágítást is ebbe a programba kívánják 
beletenni, mert nem értek még végére a közvilágítási rekonstrukciós programnak. Nagy 
dologról van szó, talán még Magyarországon sem csináltak még soha ilyet, ráadásul Kaposvár 
a konzorciumi vezető.  
  
 

-----Kérdések----- 
 
 
Pintér Attila tanácsnok: Kérdése volt, hogy alakult ki ezeknek a városoknak a köre? Tudja, 
hogy régóta van szakmai együttműködés a városok között e tekintetben, de érdeklődne miért 
ezek a városok kerültek bele? 
  
Szita Károly polgármester: Először az volt a brüsszeli igény, hogy az országból kettő legyen. 
Legyen egy energetika és legyen egy napelemes rekonstrukció. Jött egy olyan üzenet, egy olyan 
kérés, hogy az egyik legyen az ország keleti területén, a másik pedig az ország nyugati területén. 
Forrás van, várják e tekintetben a pályázatokat. Irányukba az a kérés fogalmazódott meg, hogy 
maradjanak ezen az oldalon és energetikában rakják össze, ami jó projekt. Azokat a 
településeket választották ki, amelyek a Területi Operatív Programban energetikából sok 
mindent szeretnének megcsinálni, de sokkal többet szeretnének annál, amit a TOP számukra 
biztosítani tud. TOP-ban kevesebb a forrás, mint amennyi igény van rá. Ez volt a fő választás, 
kinek milyen ingatlanai vannak, mennyi van és elérik-e a minimum 30 millió eurót, – ezt 
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Kaposvár önmaga teljesíteni tudja – de egy megfelelő nagyságrendre is számítanak, ezt jelölték 
meg 60 millió euróban. Csak az merült fel bennük, hogy közintézményszám sok legyen, sokat 
akarjanak felújítani és TOP-ból csak a töredékét tudják, ez volt a választási szempont. 
  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3913   Száma: 16.08.29/15/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 20:00  
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: 
 
 
148/2016. (VIII. 29.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a közvetlen uniós finanszírozású ELENA pályázat 
benyújtásáról, valamint az erre vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő határozatot hozza: 
 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be az ELENA projektfejlesztési 
támogatás elnyerése érdekében. 

2. A Közgyűlés jóváhagyja az ELENA projekt kapcsán kötendő, az előterjesztés 
mellékletét képező, konzorciumi megállapodás-tervezetben megfogalmazott feltételt, 
nevesített jogokat és kötelezettségeket. A tervezett Tagok jóváhagyása esetén 
felhatalmazza Szita Károly polgármestert annak aláírására. A Közgyűlés az 
előterjesztés 2. sz. mellékletében található közbeszerzési szabályzat alkalmazását írja 
elő a projekt megvalósítása során. 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az ELENA projekt előkészítési feladatokra 
8.000.000 Ft-ot biztosít a Kaposvár Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetési 
rendelete céltartalékában elkülönített felhalmozási tartalék terhére. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Kovács Katalin környezetfejlesztési igazgató 
Határidő:   2016. szeptember 15. a konzorciumi megállapodás aláírására 
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-----16. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3914   Száma: 16.08.29/16/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 20:00  
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: 
 
149/2016. (VIII. 29.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatáshoz: 
A Polgármesteri Keret terhére 
 

„Egészséges életmódért, egészséges környezetért” Alapítvány részére  250.000,-Ft 
     (Honvéd Utcai Tagiskolába új udvari játékok beszerzési költségeihez) 
 

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

-----17. Előterjesztés a gumihulladék-feldolgozó kapcsán kezdeményezett helyi 
népszavazásról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester: „A Kaposvári Helyi Választási Bizottság elnökének levele alapján 
tájékoztatom a testületet, hogy a Kaposvári Helyi Választási Bizottság 2/2016. (VII. 25.) HVB 
határozatával megállapította, hogy az „Akarja-e Ön, hogy Kaposváron gumihulladék-
feldolgozó üzemet létesítsen a Homatech Recycling Kereskedelmi és szolgáltató Zrt?” helyi 
népszavazás kezdeményezésére vonatkozó kérdés tárgyában benyújtott aláírásgyűjtő íven 
szereplő érvényes aláírások száma eléri a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
számot. 

 
A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint június 14-én a helyi népszavazáson 
választójoggal rendelkező választópolgárok száma: 53.355 fő. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyi népszavazásról szóló 25/2014. (VI. 16.) 
sz. önkormányzati rendeletének 1. §-a szerint, helyi népszavazást a kaposvári választópolgárok 
25%-a kezdeményezhet, amely 13.339 fő. 
 
A Választási Iroda a leadott aláírásgyűjtő ívek (2047 db) 78,75 %-át dolgozta fel, amely alapján: 
 
Érvénytelen aláírások száma:        1.280 db 
Érvényes aláírások száma:      13.345 db” 
 
Megkapta a Helyi Választási Bizottság elnökétől ezt a levelet és kötelessége a soron következő 
Közgyűlésen a képviselőket erről tájékoztatni. Arra kérte jegyző urat, nézzen utána annak, hogy 
van-e jogszerű lehetőség arra, hogy egy teljesen okafogyottá vált népszavazás kiírását 
elrendeljék, és ne dobjanak ki az ablakon 20 millió forintot. Amennyiben van ilyen jogszerű 
lehetőség, akkor terjessze elé és azt viszi be Közgyűlésre. Amennyiben nem lát, az ellenkezőjét 
fogja beterjeszteni és viszi a Közgyűlés elé. Kérte jegyző urat, tájékoztassa a képviselőket 
milyen jogi lépések miatt készítette ezt az előterjesztést. 
 
dr. Csillag Gábor jegyző: A kérdés elbírálása során próbált a legpontosabban eljárni. Ennek 
érdekében megkereste a Nemzeti Választási Bizottság elnökét arra vonatkozóan, hogy adjon 
iránymutatást abban a kérdésben, hogy kötelező-e vagy sem kiírni a népszavazást, illetve 
hogyan viszonyul egymáshoz a népszavazási törvény 34. §-a és 58. §-a. Talán közismert, hogy 
a Nemzeti Választási Bizottság nem adott iránymutatást, viszont állásfoglalásában kifejtette, 
hogy a képviselő-testület nem választási szerv, gyakorlatilag nem kerül felsorolásra a választási 
törvény 3. §-ában. Azzal, hogy a képviselő-testület nem választási szerv véleménye szerint 
nemcsak a választási törvényt, illetve a népszavazási törvényt köteles figyelembe venni döntése 
során, hanem minden olyan egyéb jogszabályt, ami a kérdésben iránymutató lehet. A Közgyűlés 
előtt nyilvánvalóan ismert, hogy a szerződést a Homatech Zrt-vel felbontották, az eredeti 
állapotot helyreállították, a vételárat visszafizették. Gyakorlatilag ez a beruházás nem fog 
megvalósulni Kaposváron, ebből kifolyólag a feltett népszavazási kérdés, kimondottan a 
Homatech Zrt-re vonatkozik a népszavazás okafogyottá vált. El kellett készíteniük a 
népszavazásnak a költségvetését is, ez közel 20 millió forintot jelentett. Annak tudatában, hogy 
a népszavazás 18 millió forintba kerülne a kaposvári választóknak – ez a pénzösszeg az 
önkormányzat költségvetéséből kell, hogy kifizetésre kerüljön – annak tudatában, hogy a 
népszavazás oka megszűnt, a népszavazás okafogyottá vált. Tekintettel arra, hogy egy 
okafogyott népszavazás ennyibe kerülne figyelembe kellett venni az alaptörvénynek a 
közpénzekre vonatkozó rendelkezését és a nemzeti vagyonról szóló törvénynek a központi 
pénzekre vonatkozó rendelkezését. Álláspontja szerint ezt is figyelembe kell vennie a 
képviselő-testületnek a döntés meghozatala során nemcsak a választási eljárásról szóló 
törvényt, hanem a nemzeti vagyonról szóló törvényt is. A közpénzekről való gazdálkodás 
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felelősség elvének pedig nem felel meg az, hogy egy okafogyott népszavazással kapcsolatosan 
18 millió forint elköltésre kerül. Ezen három jogszabály értelmezése során jutott arra az 
álláspontra, hogy a népszavazás elrendelését a képviselő-testület elutasítja. 
 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Pintér Attila tanácsnok: „Köszönöm szépen. Lehet, hogy egy kissé patetikusan hangzik 
Polgármester Úr, de jól láthatóan nehezen kezdünk azzal, hogy a kaposváriak történelmet írtak 
és sikeressé tettek egy helyi népszavazási kezdeményezést. És higgye el azt is őszintén 
megértem, hogy szeretné a lehető leggyorsabban lezárni ezt az ügyet. És higgye el, hogy jelen 
esetben a szándékaink ugyanazok, a célunk ugyanaz. Természetesen elfogadom, hogy 
okafogyottá vált a helyi népszavazási kezdeményezés, egyet értek vele, és a közpénzzel is akkor 
tudunk a legfelelősebben bánni, hogyha nem tartunk népszavazást. Ezt is megértem. 
Ugyanakkor azt nehezen értem meg, hogy nem akarunk mindenben megfelelni a vonatkozó 
jogszabályoknak. Márpedig a népszavazásról szóló törvény 34. §-a Polgármester Úr, pontosan 
idézzem 2. bekezdés következőképpen szól: „A képviselő testület köteles elrendelni a helyi 
népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár 
kezdeményezte.” Ez a helyzet, ez következett be. Polgármester Úr, megfelelően egyébként a 
jogszabályi kritériumnak, ismertette azt, hogy mi történt a helyi népszavazási kezdeményezés 
kapcsán, és hogy meg van a megfelelő számú választópolgár kezdeményezése. Tehát érvényes. 
Idézni szeretném, tudom, tisztában vagyok vele, elég sokat vitatkoztunk róla a Jogi Bizottság 
ülésén. Ennek ellenére szeretném ismertetni a Nemzeti Választási Bizottság ülésének 
jegyzőkönyvéből Patyi Andrásnak a véleményét a kaposvári kezdeményezést illetően, illetve a 
Jegyző Úr, aki ugye a Helyi Választási Iroda vezetője is egyúttal iránymutatási kérelmet 
fogalmazott meg a Nemzeti Választási Bizottság felé. Amikor ismertette az álláspontját Elnök 
Úr a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, akkor közben a következőket is elmondta, ha a 
kérdés hitelesítése és az elrendelés között olyan lényeges változás áll be, mely adott esetben a 
népszavazást okafogyottá teszi, erről a Törvényszék dönthet. A törvény kötelezettséget 
tartalmazó rendelkezését a bizottság nem értelmezheti másként. Kéri, hogy a bizottság erről 
hozzon jegyzőkönyvi döntést. Ez egy vélemény, amiről egyébként jegyzőkönyvi döntés van, és 
azzal még egyszer mondom, tisztában vagyok, hogy ez semmiféle kötelezettséget nem ró a 
Kaposvári Közgyűlésre. De mégis számomra meghatározó és fontos vélemény, mert a Nemzeti 
Választási Bizottság elnökének a véleménye. Ezt erősíti meg egyébként szintén a népszavazási 
törvény 58. §-a, annak a 3. pontja, amelyik azt mondja, hogy van jogorvoslati lehetőség, csak 
fordulni kell a Törvényszékhez, a helyileg illetékes Törvényszékhez, amely megállapítja, hogy 
az aláírásgyűjtő ív hitelesítése és a helyi népszavazás elrendelése közötti időszakban felmerült-
e olyan rendkívüli körülmény, amely okafogyottá teszi a kezdeményezést. Ebből következően, 
egy percet szeretnék még kérni Polgármester Úr.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 3915   Száma: 16.08.29/17/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 20:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület 1 perc hozzászólási idő megadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 68.75 61.10 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 4 25.00 22.22 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Pintér Attila tanácsnok: Ebből következően azt szeretném kérni a Közgyűléstől, hogy ne az 
eredeti határozati javaslatot támogassa, hanem azt, hogy rendeljük el a helyi népszavazást, 
bármennyire is ellentmondásos. Az elrendelés nem egyenlő egyébként a megtartással 
Polgármester Úr. Mert az, hogy elrendeljük, az nem jelenti azt, hogy meg is tartjuk a 
népszavazást. Rendeljük el a népszavazást, majd azt követően forduljunk a Kaposvári 
Törvényszékhez, hogy az okafogyottságot állapítsa meg, mert akkor járunk el törvényszerűen, 
hogyha ezt tesszük. Ha a Törvényszék megállapította az okafogyottságot, akkor egy újabb 
döntéssel visszavonhatjuk a helyi népszavazás elrendelését. Én ezt a határozati javaslatot 
szeretném megfogalmazni a Közgyűlés számára. Kérem, hogy támogassanak. Amennyiben, 
mert ugye erről is vita volt a Jogi Bizottság ülésén, hogy ki legyen az a személy, aki a Kaposvári 
Törvényszékhez fordul a felülvizsgálati kérelmet beadva. Én vállalom, tehát a Kaposvári 
Közgyűlés nyugodtan megbízhat engem, mint képviselőt. Magánszemélyként 
kezdeményeztem a helyi népszavazást, de én vállalom, hogy a Kaposvári Törvényszékhez 
fordulok annak érdekében, hogy az okafogyottságot megállapítsa.” 
 
dr. Pintér Rómeó tanácsnok: Tulajdonképpen másfél órája történt Jogi Bizottsági ülésen, 
hogy Pintér Attila képviselő társa többször is elmondta, nem akar semmilyen jellegű 
népszavazást a témában és való, és elismert, hogy a népszavazás teljesen okafogyott. A téma 
gyökereihez visszafordulva hasonló helyzetben vannak, van egy kérdés, aminek van két féle 
értelmezési lehetősége. Az egyik egy egyszerűbb és egyértelműbb megoldás, a másik pedig egy 
sokkal bonyolultabb, időigényesebb és politikai cirkuszra tökéletesen alkalmas választási 
lehetőség. Hallották a módosító javaslatból, hogy semmi sem változott a gumifeldolgozó 
kivitelezőjének távozása óta, továbbra is a politikai cirkusz elősegítő döntéseket preferálja a 
képviselő társa is, talán az ellenzék is, hogyha közösséget vállal vele. Úgy gondolja, hogy a jogi 
kérdésekben történő állásfoglalást bízzák a jegyzőre, hiszen az ő feladata ez, egészen biztos, 
nem kell hozzá törvényi értelmezés. Válasszák azt a döntést, amit a józanész diktál, hiszen a 
törvények is ezt szolgálják, ezért írták őket és ezért alkalmazzák őket, hogy a legmegfelelőbb 
módon, a legéletszerűbben lehessen alkalmazni.  
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dr. Csillag Gábor jegyző: Szeretné hangsúlyozni azzal, hogy a képviselő-testület nem 
választási szerv, akkor nemcsak a választási eljárásra vonatkozó törvényt kell figyelembe 
vennie. Nem lehet folyamatosan a választási törvény 34. §-ára és 58. §-ára hivatkozni. Más 
jogszabályokat is figyelembe kell venni és ennek alapján hozhat a képviselő-testület jogszerű 
és véleménye szerint átgondolt döntés. Patyi András elnök úr véleményével kapcsolatban 
elmondta, hogy a Nemzeti Választási Bizottság testületi véleményt alkot, tehát önmagában az 
elnökének a véleménye ebből a szempontból nem iránymutató és véleménye szerint nem is bír 
kötelező erővel. Az elrendelés megtartásával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a népszavazás 
elrendelése gyakorlatilag a megtartását jelenti, a kiírás az időpont meghatározását. Ha 
elrendelik a népszavazást, akkor arról döntenek, hogy meg kell tartani a népszavazást. Nem 
tudja és kívánja kommentálni, hogy a képviselő úr olyan kezdeményezést tesz, hogy rendeljék 
el a népszavazást, majd ezután pedig kezdeményezi a Törvényszéknek ugyanezen határozatnak 
a megsemmisítését. 
 
Szita Károly polgármester: El van keseredve, mert olyan népszavazást akarnak, melyet 
látnak, hogy semmi értelme, a kezdeményező képviselő is. Mégis el akarnak velük költetni 
közel 20 millió forintot. Megpróbálja józan paraszti ésszel felfogni, ha valaminek nincs értelme, 
akkor arra minek költsön. Ezt a pénzt jobb helyre fordítaná. Abban az esetben, ha a képviselők 
döntésének a többsége az, hogy mivel okafogyottá vált az egész ügy és nincs miért elrendelni, 
akkor javaslatot fog tenni a 20 millió forint felhasználására.  Hangsúlyozza, jegyző urat arra 
kérte, ha van valami jogszerű megoldás arra, hogy a józanész szerint járjanak el és ne kelljen 
kidobni az ablakon közel 20 millió forintot, akkor azt terjessze ide. Ha nincs jogszerű megoldás 
erre, akkor természetesen a jogszerű megoldást hozza ide a népszavazás elrendelésére. Úgy 
döntött, és azzal a javaslattal élt, hogy van jogszerű megoldás arra, ami a józan észt is támogatja, 
hogy feleslegesen ne költsenek el pénzt. Az a legfájdalmasabb, hogy a képviselők népszavazást 
akarnak egy olyan kérdésben, ami okafogyottá vált és nincs értelme, ugyanakkor pedig azon 
kampányolnak, hogy a nemzeti létük megmaradását szolgáló október 2-án ne vegyenek részt. 
Ezt nem tudja összeegyeztetni. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3916   Száma: 16.08.29/17/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 20:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület Pintér Attila módosító indítványáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 4 23.53 22.22 
Nem 12 70.59 66.66 
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: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3917   Száma: 16.08.29/17/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 20:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100.00 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 4   22.22 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
150/2016. (VIII. 29.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az „Akarja-e Ön, hogy 
Kaposváron gumihulladék-feldolgozó üzemet létesítsen a Homatech Recycling Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zrt.?” kérdés tárgyában kezdeményezett helyi népszavazási eljárásban – mivel a 
népszavazási kérdés okafogyottá vált – a helyi népszavazás elrendelését elutasítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 
Szita Károly polgármester: Javasolta, hogy ebből a 20 millió forintból újítsák fel az Állomás 
utcai járdát Kaposfüreden, nagy régi igénye a füredieknek és nagyon várják már. A Fő utca és 
a Hársfa utcai kereszteződésben a lépcsőt újítsák fel. Nagyon sok ember és nagyon régóta kéri 
tőlük, hogy ennek a beruházásnak is eleget tudjanak tenni. Kérte, hogy ennek a pénznek egy 
részét költsék a Tallián köz járdafelújítására. A 48-as Ifjúság út, Honvéd és Kossuth Lajos utca 
közötti járdaszakasznak a felújítására, de a Pécsi utca 98. és 114. között is van 300 m2 olyan 
szakasz, ahol már nem lehet járni. Kérte, hogy a Nyár utcából régóta bent lévő igény szerint a 
járdát újítsák fel, csak úgy, mint a Körtönye utca járdáját is. Amennyiben ezekkel a célokkal 
egyetértenek, felhatalmazzák arra, hogy ezt a szeptember 22-i ülésre behozza, tételesen 
felsorolva.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 3918   Száma: 16.08.29/17/0/A/KT 
Ideje: 2016 augusztus 29 20:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az elhangzott javaslatról az alábbiak szerint szavazott. 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
151/2016. (VIII. 29.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a munkaterv szerint 
soron következő Közgyűlés elé terjesszen javaslatot a helyi népszavazási eljárásra elkülönített 
pénzeszközök járdák, közművek felújítására történő hasznosításáról. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. szeptember 22. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 
 
 

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


