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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2016. szeptember 22. 
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 
tér 1. I. emelet Díszterem 
 
 
 
Pult Név Voks Frakció 
 
31 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 
  2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
  4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
  5 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 
  6 Gelencsér Ferencné tanácsnok 1 - 
15 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 Kováts Imre képviselő 1 - 
18 Miháldinecz Gábor képviselő 1 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
  7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  3 Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester: Köszöntött mindenkit a mai képviselő-testületi ülésen. 
Megállapította, hogy a testület 17 tagja jelen van, így a mai képviselő-testületi ülés 
határozatképes. Köszöntötte kollégáit és mindazokat, akik a sajtón keresztül kísérik 
figyelemmel a munkájukat.  
 
Szita Károly polgármester: Mielőtt javaslatot tenne a napirendi pontokra, egy nagyon 
kedves kolleganőnek mondana köszönetet, azért a sok-sok munkáért és hosszú évtizedekért, 
amit a város szolgálatában töltött. Már kora ifjúságában bekapcsolódott a kulturális munkába. 
Középiskolás korában ifjúsági klubot, irodalmi színpadot vezetett, különböző kulturális 
versenyeken szerepelt sikerrel. Középiskolai tanulmányai után tanárképző főiskolát végzett. 
Először Osztopánban, majd Kaposváron a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanított 11 
évig. 1981-től vezette a Kaposfüredi Művelődési Házat, először, mint tiszteletdíjas 
népművelő, majd 1993-tól főállásban. 1987-ben Kaposfüreden megalapította a Nyugdíjas 
Egyesületet, az ottani közösséget szervezte. 2004. januárjától az Együd Árpád Művelődési 
Központnak a vezetője és igazgatója. Horváth Gáborné Hajniról van szó, akit szeretettel 
köszöntött. Hajni úgy döntött, hogy nem hagyja abba a munkát, de mégis elmegy nyugdíjba. 
Ismerve a temperamentumát, az eltökéltségét biztos benne, hogy nem egy otthonülős asszony 
és továbbra is dolgozni fog. Megalakította a kaposfüredi Füred Rockszínkört is, és nagyon sok 
városi rendezvényen láthatták és hallhatták azokat a fiatalokat, akik Hajniék tanítványai. 
Igazgatósága alatt indultak be a nagy fesztiváljaik, nem csupán a Rippl-Rónai korábban 
Festők Városa Hangulat Fesztiválra gondol, de megújult a farsang is az elmúlt időszakban. 
Azt gondolja, mindnyájan köszönettel tartoznak neki. Nem volt könnyű időszak az, amikor a 
régi házból új ház lett, és amikor az Együdöt felújították abban az időszakban kellett eleget 
tennie a feladataiknak. Az sem volt könnyű időszak, amikor át kellett szervezni a kulturális 
intézmény hálózatot, az is az Ő idejében volt. Megköszönte igazgató nőnek valamennyiük 
nevében a munkát.  
  
Horváth Gáborné igazgató: Számára megtisztelő az, ami most vele történik. Mindig 
szolgálatnak tartotta azt a munkát, amit végzett. Ez nem egy személyes feladat, mindig 
megadta a sors neki, hogy olyan kollegákkal dolgozhatott végig, nemcsak a tanítása során, 
hanem főleg a kulturális területen, ahol akár a városvezetése, akár a kollegái főleg most az új 
fiatal generáció olyan társak voltak és olyan szellemi tőkét, és olyan mobilitást, nagyon fontos 
érzelmi töltést adtak a számára, amiben könnyű volt lebegnie végig a 13 évig. Voltak 
nehézségek, de így közösen a kialakított 87 civil szervezettel, akik besegítettek a 
mindennapokba – mert amikor nem volt szakember rájuk lehetett támaszkodni – a közös 
munkába. Megtisztelő volt neki, hogy együtt dolgozhatott és a bizalmat megkapta, épp a 13. 
év most. Mindenkinek köszöni és nagyon jó erőt, egészséget kíván. Azt kívánja a kollegáinak, 
akik jönnek utána, hogy ilyen megértő, segítő városvezetés legyen végig és a civileknek a 
támogatását is élvezzék. Szeretné úgy átadni, már folyamatban is van, hogy azt gondolja nem 
lesz gond sem az Együd utánpótlásában. Úgy gondolja, a munkát ugyanúgy el fogják végezni, 
sőt reméli sokkal jobban, fiatalosabb lendülettel. Természetesen, ha szükség van a munkájára, 
segíteni fog ezentúl is.  
 
Felder Frigyes tanácsnok úr időközben megérkezett. 
 
Szita Károly polgármester: Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék 
fel a napirendre:  
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- a volt SÁÉV-telep közműellátásának biztosításáról, 
- a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak választásáról szóló előterjesztéseket valamint,  
- az Interpelláció napirendet. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3922   Száma: 16.09.22/0/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 08:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 2   11,11 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
152/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
- a volt SÁÉV-telep közműellátásának biztosításáról, 
- a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak választásáról szóló előterjesztéseket valamint,  
- az Interpelláció napirendet. 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és 
a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

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

3. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

4. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
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5. Előterjesztés a kaposvári 0386, 0387 hrsz-ú ingatlanok (Répáspuszta bekötőút) 
ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester   
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

6. Előterjesztés TOP-7.1.1-16 azonosító számú konstrukcióra "Kulturális és 
közösségi terek inrfrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi 
helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva" benyújtott pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

7. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

8. Előterjesztés a 2016. július 28-án bekövetkezett felhőszakadás következménye 
miatt benyújtandó vis maior pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

9. Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

10. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

11. Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár igazgatói – magasabb 
vezetői – beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

12. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2017. évi 
fordulóhoz való csatlakozásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

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

14. Előterjesztés a Kaposváron letelepedni kívánó családok támogatásának 
koncepciójáról, illetve a kaposvári családok támogatásának kibővítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

15. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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16. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2016. II. negyedév) 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

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

18. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosításának jóváhagyásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

19. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehatásáról 
szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

20.  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 
 

21. Előterjesztés pályázat benyújtására a Jedlik Ányos Terv keretében elektromos 
töltőállomások telepítése céljából Kaposváron 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

22. Előterjesztés az október 2-i országos népszavazással kapcsolatos közérdekű 
tájékoztatásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 
23. Előterjesztés a volt SÁÉV-telep közműellátásának biztosításáról 

Előterjesztő:   Borhi Zsombor alpolgármester 
  Közreműködik:  Molnár György igazgató     

 
24. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak választásáról 

Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor HVI vezető 
  Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
 

25. Interpelláció 
 
 
Szita Károly polgármester: A két rendes Közgyűlés között eltelt idő között Klímatudatos és 
Befektetőbarát Település lettek. Elnyerték ezeket a kitüntető címeket azokkal a programokkal, 
amelyekkel részben már elindítottak és végrehajtottak, amely az energia hatékonyságot, káros 



6 

 

légszennyezés kibocsájtás csökkentését jelenti. Illetve azokkal a programokkal, amiket 
terveznek az elkövetkező esztendőkben részben saját forrásból, részben a Területi Operatív 
Programból és a Modern Város Programból megvalósítani. Amikor a kollégái ezeknek a 
munkáknak neki állnak és a tervezőknek megbízást adnak mindig azt a kérdést kell feltenni 
önmaguknak és arra választ adni a tervkészítés folyamán, hogy vajon mennyi káros anyag 
kibocsájtást akadályoznak meg az új ház megépítésével. Ha erre a kérdésre választ tudnak 
adni, akkor jó, amit csinálni akarnak, mert ha nem akkor tovább kell tervezni, csak így tudják 
megerősíteni ezt a címüket. Több mint 16 éves mélyponton van a munkanélküliség, ezúton is 
szeretne köszönetet mondani a gazdaságnak, a munkát adó vállalkozóknak azzal, hogy 2016 
nyarán elérték azt, amit nagyon régen szerettek volna. Abban bízik, hogy ez a folyamat tartós 
lesz és nem ingadozó és szezonális, és meg tudnak állni ezen a szinten figyelembe véve 
azokat a foglalkoztatási görbéket, amelyek jelentkeznek minden esztendőben, évszakonként 
eltérő mértékben. Ez a stabilitás éves szinten be fog állni és azt gondolja, elégedettek lehetnek 
mindnyájan. Több vállalat azzal a kéréssel kereste meg, hogy vannak olyan vállalatok, melyek 
sajnos betanított munkást sem találnak. Jóval nagyobb a probléma a tekintetben, hogy meg 
vannak azok a szakmacsoportok, ahol nagyon erősen jelentkezett a szakember hiány, ebben 
próbálnak valamit tenni. Részben hoznak be ma is erre előterjesztést, illetve a következő 
Közgyűlésre a gazdasági foglalkoztatás megtartásának élénkítésére egy másik előterjesztéssel 
is fognak majd találkozni. Szintén nyáron történt a népszavazási kezdeményezés a 
gumihulladék feldolgozó ügyében. Láthatóan ez a téma nagyon megosztotta a várost és 
teljesen mindegy, hogy ilyen szituációban a polgármester mit gondol erről a technológiáról. 
Az volt a feladata, hogy ezt a megosztottságot megszüntesse. Ez úgy tűnik sikerült, a 
beruházóval közös megegyezéssel elváltak egymástól, kifizették a vételárat és a város vissza 
kapta a telket. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen a testület úgy döntött, hogy ebben a 
kérdésben nem ír ki népszavazást, mivel okafogyottá vált. Nincs telek, nincs beruházó, nem 
lesz gumihulladék feldolgozó üzem Kaposváron. Nem biztos azonban, hogy nem írnak ki 
népszavazást ugyanis a jogorvoslati határidőn belül Takács Richárd a Megyei Közgyűlés 
jobbikos képviselője megtámadta a törvényszéken ezt a közgyűlési határozatot, így majd a 
törvényszék fog dönteni a későbbi teendőkről, és ha úgy dönt, akkor népszavazást fognak 
kiírni arról, ami nem lesz. Bevezették – nagyon büszke rá, hogy sikeresen – a rászorulóknak a 
bárányhimlő elleni védőoltást. Háziorvosaik, gyermekorvosaik keresték meg azzal, hogy 
évente előfordul az, hogy bárányhimlő járvány alakul ki a kisgyermekek körében, és vannak 
nagyon jó bárányhimlő elleni vakcinák. Mivel nem kötelező védőoltásról van szó, ezért 
segítenek megvásárolni ezt a vakcinát és hívják fel a szülők figyelmét arra, hogy érdemes 
beadni, mert védettséget tud nyújtani a kisgyermeknek. Jelentős összegű támogatás volt, és 
beindult, nagyon sok kisgyermek került beoltásra, majdnem 90 %. Azt kérték a háziorvosok, 
hogy ne kampányszerű legyen, ne egyszerre, hanem folyamatában álljon rendelkezésre 
mindig annyi vakcina, hogy azok a gyermekek, akik elérték ezt a kort folyamatában be 
lehessen adni. Két hete átadták az első óvodai műfüves pályát, amely nemcsak grundfocira, 
labdarúgásra, hanem labdajátékokra, így a kosárlabdára is lehetőséget biztosít. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy amikor sportberuházást készítenek a városban, akkor sohasem önállóan 
nézzék, hanem mindig tegyék mellé, hogy mit miért tesznek. Akkor, amikor a városligetben 
futófolyosót építettek, vagy felrakták a kosárligetet, megépítették a tanmedencét, vagy 
megépítették az uszodát, a műfüves pályát, jégcsarnokot és most megépítik az új 
sportcsarnokot, vagy megépítik az új 10 pályás fedett versenymedencét, akkor ez sohasem 
önmagában készül, hanem mindig annak, hogy az utánuk levők egészségesebbek legyenek. 
Ezeket a beruházásokat mindig így nézzék, és amíg lehetősége van, mindig ki fog állni ezen 
sportberuházások mellett. Gyermekeik fogják használni, akikért felelősséggel tartoznak, ebbe 
a sorba illeszkedik a grund focipálya, amit elkészítettek. Hál’ Isten fogy a babadoboz, ezt 
nagy örömmel és büszkeséggel jelenti be. Kolléganője jelezte, hogy újakat kell rendelni, mert 
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a védőnők sorban jelentkeznek, hogy viszik ki, születnek a kaposvári gyermekek. Éves 
szinten 8 millió forintba kerül körülbelül, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy már 
gyermekkorban a szülőn keresztül egy valahova való tartozás érzését erősíteni tudják. Amikor 
találkoznak a babadoboz tartalmával és meglátják a kaposvári emblémával rendelkező plédet 
és majd látni fogja, hogy a sétáló utcán egyre több kisgyermek azzal lesz letakarva, amikor 
sétáltatják őket, akkor mindnyájukat elfogja majd a büszkeség érzése. Tájékoztatta a 
képviselőket arról is, hogy sorban kötik a TOP-ból való fejlesztéseiknek a támogatási 
szerződését és ezek közé tartozik, hogy el fognak tudni indulni hamarosan egy 490 millió 
fornt értékű óvoda felújítási, fejlesztési programmal. Ennek a jelentős része egy-két 
beruházás, de inkább a játékok és eszközök cseréje és beszerzése az, ami valamennyi óvodát 
érinteni fogja. Megújult a kosárliget, a Rákóczi Stadion meg fog újulni és mindezek a 
fejlesztések a jövőt fogják szolgálni.  
 
 
-----1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és 

a költségvetési rendelet módosításáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester: Ha valaki fontosnak érezte azt, hogy ezt az előterjesztést, ami 
nem rövid és végig olvasta láthatja azt, hogy Kaposvár azon az úton haladt az elmúlt fél 
esztendőben is, amit az önkormányzati választásokat követően vállaltak és megígértek. 
Mennek előre, azokat a fejlesztési programokat hajtják végre, amely reményeik szerint egyről 
a kettőre tudnak jutni Kaposváron és mindenkinek tudják biztosítani azt a lehetőséget, hogy 
jobban élhessen. Erről szól az elmúlt fél esztendő is, és ráadásul olyan költségvetési 
környezetbe tudják tenni, amikor büszkén mondhatják el, hogy Kaposvár költségvetése stabil 
lábakon áll. A bizottságok támogatták az előterjesztést. 
 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: A tegnapi kormányhatározat megjelent a Magyar Közlönyben és 
abból tudható, hogy a Kormány hogyan kívánja szakaszolni a 67-es út felújítását és bővítését. 
Az első szakaszt 2016. IV. negyedév és 2019. III. negyedév között képzeli el. További két 
szakaszt is megnevez a kormányhatározat, a kérdése erre vonatkozik, hogy lehetséges, hogy 
ezt a hosszabb szakaszt a Füredet Látránnyal összekötő szakasz ’16. IV. negyedév és ’19. III. 
negyedév között elkészül, hogy lehet csak a Kaposfüredet elkerülő szakasz fejlesztése 2 évet 
vegyen igénybe? A kormányhatározat szerint 2018. I. negyedév és 2020. I. negyedév között 
kívánja a Kormány megvalósítani ennek a szakasznak a fejlesztését. Ugyan így csak a látrányi 
szakasznak a fejlesztését szintén 2 év alatt kívánja megvalósítani 2019. III. negyedév és 2021. 
III. negyedév között. Mi lehet az oka, hogy 2 évet igényel ezeknek a rövid szakaszoknak a 
fejlesztése és bővítése, miközben a jóval hosszabb szakaszt közel ennyi idő alatt kívánja 
megvalósítani a Kormány? A jelenlegi állás szerint mikor kezdődhet el legkorábban a Csiky 
Gergely Színház felújítása? Körülbelül 1 hónapja olvashattak arról, hogy mi a helyzet Taszár 
fejlesztésével és ugyanitt olvashattak arról is, hogy állítólag a lehetséges brit befektetők 
polgármester úrral is találkoztak, tárgyalt befektetőkkel. Kérte, tájékoztassa a Közgyűlést 
arról, hogy milyen elképzelések vannak Taszár fejlesztésével kapcsolatban, és ha valóban 
voltak tárgyalások a lehetséges befektetők és a város vezetése között, akkor szeretnék 
megismerni, hogy ennek mi volt a tartalma és milyen eredménnyel zárulhat. A Rákóczi 
Labdarúgó Kft-vel kapcsolatban a kérdése az, hogy a felszámolás alatt lévő Kft. mennyi 
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pénzzel tartozik az önkormányzatnak? Nem pusztán arról van szó, ami szerepel az 
előterjesztésben, hogy könyvileg a kölcsönt elszámolták, hiszen a stadionban elvégzett 
fejlesztéseknek, beruházásoknak, és eszközbeszerzéseknek köszönhetően az önkormányzat 
elfogadta ezt 78 millió forint értékben, hanem azon túl mennyivel tartozik a Kft. jelen állás 
szerint. Mennyi pénz ragadt bent a felszámolás alatt lévő Rákóczi Labdarúgó Kft-ben?  
 
Kováts Imre képviselő: Azok közé tartozik, akik elolvasták a költségvetést és néhány ehhez 
kapcsolódó kormányrendeletek is. Kaposvár 14,7 milliárdos ITP-ban szereplő beruházások 
előkészítése – beleértve háromszori átdolgozását is – nagyon példamutató és erőn felüli 
munkát végzett a hivatali szakapparátus. Azt látja nagyon jó ütemben haladnak a 
beruházások, a kivitelezés feltételei adottak. Mi az oka annak, hogy az uniós ciklus 
megkezdését követő közel három, a Kaposvár ITP jóváhagyását követő másfél év után sem 
sikerült egyetlen beruházás kivitelezését elkezdeni? Ugyancsak elismerően lehet szólni a 
Modern Városok Program szakapparátusi munkáról, azt gondolja, hogy ezeknek a 
beruházásoknak az előkészítése is nagyon jó ütemben halad. Noha a MVP-t miniszterelnök úr 
másfél évvel ezelőtt hirdette meg és kaposvári ígéreteknek is már közel egy éve eltelt, mégis 
azt érzékeli, hogy némi kapkodás, bizonytalanság tapasztalható a kormányzati munkában. Ezt 
mutatja az a kormányhatározat is, amelyben a Kormány közölte, „egyetért azzal, hogy a 
Modern Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek költségei 
elszámolhatók valamelyik operatív programban, kizárólag európai uniós alapokból származó 
támogatások bevonásával valósuljanak meg”. Lesz-e olyan beruházás, amely a kormányzati 
támogatás helyett uniós forrásból valósul meg? Igazából még decemberben, de januári 
kormányhatározatra hivatkozik az előterjesztés, kaptak 2 milliárd forint támogatást adott a 
MVP megvalósításához. Még a nyáron meghirdetésre került egy 2 milliárdos keretösszegű 
mélyépítési program. Ebben szerepel a Német István fasor, a Kórház Déli tömb egy része. 
Már a meghosszabbított közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejárt. Mikor 
kezdődhetnek meg a MVP terhére finanszírozott munkák kivitelezése? Három hete a 
miniszterelnökséget vezető miniszter az augusztus 25-i sajtótájékoztatóján (kormányinfón) 
közölte, hogy MVP keretében a kormány a 24 megyei jogú város számára 2020-ig 1000 
milliárd támogatást biztosít. Megjegyezte, a minap már 2021-ről beszélt Lázár miniszter úr. 
Közismert, hogy Orván Viktor miniszterelnök úr 2018. évi befejezéssel ígért korábban 1600-
1800 milliárdot az önkormányzatoknak. A kormányzati támogatás csökkenése érintheti-e a 
kaposvári beruházások megvalósítását? Hivatkozva Lázár Jánosra ugyan ezen a 
sajtótájékoztatón elhangzott közlése szerint a Gazdasági Kabinet arról döntött, hogy a Csiky 
Gergely Színház felújítására 9 milliárd támogatást biztosít, annak érdekében, hogy a felújítás 
2019-re befejeződhessen. A Gazdasági Kabinet döntését nem írja-e felül az a 
kormányrendelet, amely létrehozta a Modern Városok Program Bizottságát, amelynek 
kizárólagos joga eldönteni MVP támogatást ki kapja meg? Mikor kerül a támogatási 
szerződés megkötésére sor? A Rákóczi Stadion rekonstrukciójának ünnepélyes 
szerződéskötése alkalmából polgármester úr beszédében elmondta, hogy az utánpótlás-, a 
jövő nemzedéke egészséges fejlődése érdekében nem csak a Stadion rekonstrukciójára kerül 
sor, hanem ennek érdekében felújításra a meglévő sportcsarnok és ennek érdekében épül új 
sportcsarnok, új uszoda, judo csarnok és épül birkózó csarnok. A százmilliárdok elköltésekor 
miért nem gondolnak arra a több ezer iskolásra, akiket a testnevelők tornaszobákban, vagy az 
udvaron kénytelenek az egészséges életre nevelni? Tudja-e, hogy hány közoktatási 
intézménynek nincs tornaterme? Számos önkormányzat a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében sokat tesz annak érdekében, hogy a mindennapos testnevelés 
létesítmény-feltételei javuljanak. A közelmúltban 25 tornatermet adtak át. Kaposvár miért 
nem pályázik a mindennapos testnevelés létesítmény-feltételeinek javítása érdekében? 
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Szita Károly polgármester: Kétségtelen, hogy több információval rendelkezik, mint 
képviselő úr, amit tud meg is fog osztani a válaszban. 23 megyei jogú város van az országban. 
Mind az a kérdés, amit soroltak jelentős részben nem érinti a város I. félévi költségvetését. 
Örül, hogy stabil a város, nem lehet mondani, hogy eladósodik, biztonságos a város, még 
akkor is, ha fordulnak elő bűnesetek. A 67-es út végre négysávos gyorsforgalmi út lesz, ez a 
legfontosabb. Nem azzal az ütemmel, hanem annál gyorsabb ütemben, mint ahogy 
elképzelték. Jóval hosszabb szakasz, Kaposfüred – Látrány közti szakasz van kiírva 
közbeszerzési, kivitelezési pályázatra. Reméli lesz eredménye és még ebben az esztendőben a 
kivitelezővel a beruházó szerződést fog tudni kötni. Ezzel párhuzamosan elkezdődött annak a 
két szakasznak az előkészítése, amelynek nincs terve jelen pillanatban. A Kaposfüredet 
elkerülő 2x1 sávos szakasz négynyomosítására, és a látrányi 2x1 sávos szakasz négysávos 
nyomosítására. Ezeket most tervezik, kiírták már a tervezői pályázatokat, abban bízik, hogy 
össze fog csúszni a kettő, addig nem lehet kiírni közbeszerzésre, amíg nincs tervük. Nem lesz 
megvárva ennek az útszakasznak a kaposfüredi – látrányi szakasznak a befejezésével, hogy 
utána írják ki a két szakasz kivitelezését, hanem párhuzamosan a jelenlegi szakasz 
kivitelezésével együtt. Talán célegyenesbe jutnak most már a színháznál is, nagyon sokat 
dolgoznak rajta. Döntött a Gazdasági Kamara, döntött már a Modern Városok fejlesztéseit 
befoglaló kabinet is. Beszélt Csepreghy Nándor miniszterhelyettes úrral, talán a jövő hét 
elején szerződhetnek az 1440 millió forint lehívására is. Kiírták a feltételes közbeszerzést, 
annak talán jövő héten lesz eredménye a jogorvoslatok akkor járnak le. Egy időre fel lett 
függesztve mind a TOP támogatási szerződéseinek, mind a Modern Város Program 
szerződéseinek a megkötése az egész országban. Nagyon sokat dolgozott azért, hogy az 
átfedéseket, ellentmondásokat megszüntessék, de sikerült eredményt elérni. Akkor fog 
időpontra választ adni, ha már aláírásra kerül elé a támogatási szerződés, de ilyen közel még 
soha nem álltak hozzá, hogy ennek a beruházásnak neki álljanak. Taszárról a taszári 
polgármestert kérdezze tanácsnok úr az, hogy a Somogyi Hírlapban mit olvas, arról pedig a 
hírlapot kérdezze meg. Taszárról sok emberrel beszél, ha közérdeklődésre számot tartó dolog 
van, akkor azt be fogja majd jelenteni. Rákóczi Kft-vel kapcsolatban megkérte Molnár 
igazgató urat a válaszadásra. 
  
Molnár György igazgató: Az önkormányzatnak a kompenzációt követően fennmaradó 
követelése 84.220 ezer forint. 
 
Szita Károly polgármester: Ebben szerepel az, amiről döntöttek, amit támogatásként akartak 
adni csak nem lehetett a deminimis támogatás miatt, 50 millió forintról ezért kötöttek 
kölcsönszerződést, amely amúgy is támogatás lesz. TOP esetében jól esett neki, amit 
képviselő úr mondott a kollégái nevében, köszönetét fejezte ki. Valóban így van, ahogy 
tapasztalta képviselő úr is, nagyon sokat dolgoznak annak érdekében, hogy az a 14,7 milliárd 
forint, ami TOP-ban számukra lehetőségre áll az a lehető leghatékonyabban legyen elköltve és 
azokat a programokat tudják belőle megvalósítani, amiket megtettek. Modern Városok 
esetében az eredeti cél is már az volt, amikor kitalálták a programot és megkérték rá 
miniszterelnök urat, hogy legyen a gazdája és vállalja fel ezt az egészet. Abból a szándékból 
találták ki, mert a megyeszékhelyek azok a városok, amely a legszélesebb és legjelentősebb 
agglomerációval rendelkeznek. A megyeszékhelyek adják a közintézmények, egészségügyi 
intézmények jelentős részét. Nagyon sokan a megyeszékhelyen találják meg azt a lehetőséget, 
hogy dolgozni tudjanak. Nem csupán az ott lakók azok, akik élvezik a munkahely adta 
lehetőségeket, itt vannak a sportlétesítmények, a fürdők, az uszodák, az óvodák, bölcsődék 
jelentős része. Hogyha egy Modern Város Programban a megyei jogú városok a célcsoportok 
és azokat fejlesztik, az egy jóval tágabb régiónak az érdekeit is képviseli, nem csupán magáét 
a városét. A programot úgy kellett összerakni, hogy az igényeket felmérve, a lehető legtöbbet, 
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amit lehet, amit az Európai Unió enged finanszírozni, az abból a finanszírozásból valósul 
meg. Itt nagyon sok beruházást eleve nem enged az unió finanszírozni, de van sok olyan 
program, amit finanszíroz, ilyen például az ipari parkoknak a kialakítása, több helyen van a 
Modern Város Program keretén belül. Teljesen logikusan jött az a kérés, ami egyszer Európai 
Uniós programból megvalósítható, akkor ne terheljék ezzel a nemzeti forrásokat, hanem az 
uniós programok közé vegyék be. Ezeknek az egyeztetése zajlott ezekben az időszakokban. Itt 
az M67-es, mint a Modern Város Program egyik része 20 km-es szakaszig finanszírozható 
csak Európai Uniós forrásból, az összes többi nemzeti forrásból kell, hogy megvalósuljon. Ez 
egy olyan program, amely részben Európai Uniós, részben nemzeti forrásból fog 
megvalósulni. Az uszoda, a sportcsarnok az nemzeti forrás, a kórház déli tömbjének az 
átalakítása az részben nemzeti forrás, részben pedig a TOP-ban szerepel bent. A levéltár 
Területi Operatív Program, eredetileg is úgy volt tervezve. Szakemberlakások nemzeti 
forrásból valósulnak meg. Útépítéseknél a közbeszerzés reméli, a héten már lezárul, több 
pályázat volt, a vesztesként kihirdetett jogorvoslati lehetőséggel élt. Meg kell várniuk ezeknek 
a folyamatoknak végét, de az biztos, hogy ebben az évben, amit elterveztek azt mindegyiket 
nem fogják tudni megcsinálni. Azt várják, ki lesz a közbeszerzés nyertese és az első dolguk az 
lesz, hogy kérnek tőle egy olyan listát, hogy nagy biztonsággal melyek azok az utak, 
útfelújítások, amelyek befejezhetőek még a rossz idő beállta előtt. Modern Városok programja 
hiánytalanul meg fog valósulni, nem csupán Kaposváron, hanem az egész országban. Nem 
egyszerű dolog közel 2000 milliárdnak a forrását megteremteni. Ebből a 2000 milliárdból mi 
az, ami nemzeti forrásból fog megvalósulni, mi az, amit át tudnak tenni, Európai Uniós 
forrásból megvalósítani, ezen dolgoznak. Kollégái segítségével úgy gondolja, előrébb vannak 
a többieknél, mert több esetben már kiírták a feltételes közbeszerzést ezen beruházásaiknál is, 
azért, hogy ne kelljen ezzel időt veszíteniük. Eredményt csak akkor hirdethetnek, mint a 
színháznál is elmondott, amikor már van támogatási szerződés is. Az határozza meg, hogy 
milyen ütemben kapják a forrást és ehhez kell igazítani a kivitelezést. Tornatermekre azért 
nem pályáztak, mert városokra nem írtak ki pályázatot. Amikor lehetőségük van 
sportcsarnokot építeni, uszodát építeni, amikor a régi sportcsarnokot fel tudják újítani, a 
labdarúgópályát és több beruházást csinálnak, szeretné, ha nyilvánosan is elégedett lenne 
képviselő úr. Ezek nem felesleges beruházások, nem csupán a sportot szolgálják, hanem 
nagyon sok mindent.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Nem vitatja, hogy polgármester úr több információval rendelkezik 
ezekről a beruházásokról, de legközelebb Lázár János miniszter úrral való találkozásakor 
elmondja neki, hogy polgármester úr 1600-2000 milliárdot tud 2018-2019. befejezéssel, úgy 
ahogy miniszterelnök úr megígérte. Polgármester úr szerint, ha kérdései nem érintik a 
költségvetést, azt kell, hogy mondja, nem ismeri a költségvetést. Sportberuházásokkal 
kapcsolatban nem állítja, hogy valamennyi beruházást nem tudja támogatni, de vannak 
fenntartásai. A sportberuházások indoklásában mindenhol arra hivatkoznak, hogy mindez az 
utánpótlás nevelés érdekében történik. Tapasztalatból tudja, hogy akár a Rákóczi pálya első 
felújítása kapcsán is mihelyt felújításra került kiszorult minden fajta tömeg- és ifjúsági sport. 
Kérte plusz 1 perc hozzászólási idő megadását. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3923   Száma: 16.09.22/1/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 08:54  
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 77,77 
Nem 1 6,25 5,56 
Tartózkodik 1 6,25 5,56 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 2   11,11 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
  
Kováts Imre képviselő: A testnevelésnek az iskolákban van helye, az utánpótlás nevelésnél 
elsősorban azt kellene figyelembe venniük, hogy milyen feltételek között tudnak sportolni az 
iskolába járó gyerekek. Ezért vannak fenntartásai a sportberuházásokkal, mert azt látja, hogy 
az elmúlt 8-10 évben legutoljára az Élelmiszeripari Szakközépiskola tornaterme épült. 
Megnézte, 8 vagy 9 közoktatási intézményben nincs a miniszteri rendeletnek és magyar 
szabványnak megfelelő tornaterem. A jövőben erre több figyelmet kellene fordítani. 
  
Pintér Attila tanácsnok: A 67-es út fejlesztését illetően, ha ez ilyen ütemben valósul meg, 
ahogy a tegnapi közlönyben lehetett olvasni, nem lesz elégedetlen. Kíváncsi volt mi lehet az 
oka a szakaszolásnak, melyre megkapta a választ. Többségük abban bízott, hogy a teljes 
szakasz elkészül, de ha csak a Kaposfüred – Látrány közötti, akkor is elégedettek lehetnek. 
Taszárt illetően nem a Somogyi Hírlapot kell megkérdezni, hanem Somogy megye egyik 
FIDESZ-es képviselőjét, Witzmann Mihály nyilatkozta a lapnak, hogy Kaposvár vezetésével 
is tárgyalnak a brit befektetők. Az, hogy milyen stádiumban van, a fejlesztés előkészítése nem 
tudhatják, de engedje meg hadd kérdezzék meg. Ha nincs olyan állapotban az előkészítés, 
hogy érdemi információkat tud megosztani az is egy válasz, de az is egy válasz lenne, hogy 
tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy a tárgyalások milyen szakaszban vannak. A Kaposvári 
Rákóczi Labdarúgó Kft-t illetően megkapták a választ, több mint 84 millió forint ragadt benn 
a felszámolás alatt álló Kft-ben. Nehéz ezzel elszámolni a kaposváriak felé véleménye szerint. 
Ennyi pénzt költöttek rá úgy, hogy ennyi pénz bennmaradt a Kft-ben. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3924   Száma: 16.09.22/1/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 08:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88,24 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 11,76 11,11 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

153/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 
 

1.) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

2.) A Közgyűlés polgármesteri hatáskörbe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

 
3.) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2017. év eleji programjainak (Farsang, Húsvéti játszóház) 
lebonyolításához 250 e Ft támogatást biztosít.  

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

 
4.) A Közgyűlés a Kaposvár Megyei Jogú város Önkormányzata és a Csiky Gergely 

Színház Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés 7.2. pontját 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
„7.2. A Társaság köteles üzleti tervét (szükség esetében aktualizált üzleti terv) 
legkésőbb minden év március 15-ig, a Társaság tárgyévet megelőző év 
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mérlegbeszámolóját legkésőbb minden év május 1.-ig az Önkormányzat elé 
terjeszteni.” 

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

 
5.) A Közgyűlés hozzájárul, hogy Bajcsy Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 2016. évi 

költségvetésében az Arany János Utcai Tagóvoda mosókonyha felújítására engedélyezett 
541 e Ft-ot a Bajcsy Zsilinszky Utcai Központi Óvoda felnőtt vizesblokk felújításának 
megvalósítására használja fel. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Molik Edit óvodavezető 
   Sziberné Fehér Éva gondnokságvezető 
Határidő:  2016. szeptember 30. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3925   Száma: 16.09.22/1/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 08:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88,24 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 11,76 11,11 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 32/2016.(IX.29.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 
2/2016.(II.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
Szita Károly polgármester: Elmondta Dér alpolgármester úr, a Közgyűlést elhagyva a KÁN 
megnyitóján képviseli a várost. 
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-----2. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 
38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról ----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3926   Száma: 16.09.22/2/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 09:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 33/2016.(IX.26.) 
önkormányzati rendeletét a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször 
módosított 38/1995.(X.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----3. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 3927   Száma: 16.09.22/3/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 09:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 34/2016.(IX.26.) 
önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000.(VI.20.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 

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

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

-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Jól látható azaz erőfeszítés, hogy a város útjainak a tisztántartása 
folyamatos legyen. Jól látható hetek óta az út szélén elhelyezett kupacokban különböző levél 
és szemetek. Kérdése, tudomásul veszi, hogy a városgondnokságnak nincs legfeljebb egy 
teherautója, de miért nem bérelnek teherautót annak érdekében, hogy 1-2 nap alatt az 
összegyűjtéssel egyidejűleg kocsira rakják, hogy ne tudja a szél, eső 1,5-2 hét alatt szétmosni 
ezeket a kupacokat? Miért nem lehet, sokkal nagyobb a kára annak a gyakorlatnak, amit ma 
folytatnak. 
  
Szita Károly polgármester: Egyetértett képviselő úrral és ez nem lehet sem autó, sem ember 
akadálya ennek így kellene lennie, mégsem így működik. Teljes mértékben igaza van, osztja a 
véleményét. A szerződésükben úgy szerepel zöldhulladéknál is, hogy a vágást követő 48 órán 
belül el kell, hogy szállítsák. A lombszedésnél is úgy van a vállalkozókkal kötendő 
szerződésükben is az van, hogy 48 órán belül el kell, hogy szállítsák mégis tavasszal ott lehet 
látni az őszi kupacot. Reméli a tavasz nem ilyen lesz. 
 



16 

 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3928   Száma: 16.09.22/4/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 09:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94,12 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,88 5,56 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 35/2016.(IX.26.) 
önkormányzati rendeletét a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 
 

-----5. Előterjesztés a kaposvári 0386, 0387 hrsz-ú ingatlanok (Répáspuszta bekötőút) 
ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 3929   Száma: 16.09.22/5/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 09:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
154/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy támogatja a Magyar Közút 
Nonprofit Kft. kaposvári 0386 hrsz-ú és kaposvári 0387 hrsz-ú, a Magyar Állam 
tulajdonában, és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő 
ingatlanok Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes 
tulajdonba adására vonatkozó kezdeményezését azzal, hogy a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek az átadót terhelik. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a kaposvári 0386 hrsz-ú és kaposvári 0387 hrsz-ú ingatlanokat – ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adás esetén - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott „településüzemeltetés” 
feladatainak ellátása során hasznosítaná, közútként.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. szeptember 30. 
 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és a Magyar Közút Nonprofit Kft.. felé teljes 
jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. május 31. 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kaposvári 
0386 hrsz-ú és a kaposvári 0387 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. május 31. 
 
 

-----6. Előterjesztés TOP-7.1.1-16 azonosító számú konstrukcióra "Kulturális és 
közösségi terek inrfrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi 

helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva" benyújtott pályázatról----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Az eredetileg lebontásra szánt fertőzőt nem bontják le, hanem 
megtartják az utókornak. Ez az a TOP, amiből déli tömb részét képező, amúgy a nagy 
program részét nem képező fertőzőt fel tudják újítani, ha sikerül ezt a forrást elnyerniük.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3930   Száma: 16.09.22/6/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 09:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,89 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,89 
Nem szavazott 2   11,11 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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155/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a TOP-7.1.1-16 azonosító számú 
konstrukcióra „Virágzó Kaposvár Helyi Közösség” címen benyújtott pályázatról szóló 
előterjesztést. 
 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a benyújtott támogatási kérelmet jóváhagyja. 
 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   

   Molnár György igazgató  
Határidő:   azonnal 
 

2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   

   Molnár György igazgató  
Határidő:   azonnal 

 
3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a konzorciumi megállapodást jóváhagyja. Egyúttal 

a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat elnyerését követően szükséges 
részletes Konzorciumi megállapodás aláírására utólagos beszámolási kötelezettséggel. 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   

   Molnár György igazgató  
Határidő:   azonnal 

 

4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy felhatalmazza a Kaposvári Városfejlesztési 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a közösségvezérelt Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 
megvalósításához szükséges működési, közösségszervezési (animációs) és 
kommunikációs, továbbá a program-monitoring feladatok ellátását tartalmazó 
támogatási szerződés aláírására, és a projekt megvalósításához szükséges döntések 
meghozatalára, a felmerülő módosítások és egyéb dokumentumok aláírására. 

 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   

   Molnár György igazgató  
 Határidő:   azonnal 
 

 
-----7. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről----- 

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

 
Szita Károly polgármester: Szeptember 30-ig kell benyújtani az anyagot. 
  

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

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

#: 3931   Száma: 16.09.22/7/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 09:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
156/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatási ágazat 
gördülő fejlesztési tervéről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 
 
1. A Közgyűlés, mint a Kaposvár-Juta-Kaposhomok-Zselickislak ivóvíz közműrendszer 

képviseletében eljáró ellátásért felelős önkormányzat a víziközmű rendszer a 2011. évi 
CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján a 
2017. évtől kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított, az előterjesztés 
mellékleteit képező beruházási, felújítási és pótlási gördülő fejlesztési tervét  jóváhagyja. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Molnár György igazgató 
     Határidő:           folyamatos, értelem szerint 
 
2. A Közgyűlés, mint a Kaposvár szennyvíz közműrendszer képviseletében eljáró ellátásért 

felelős önkormányzat a szennyvíz közműrendszer rendszer a 2011. évi CCIX. törvény 11. 
§-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján a 2017. évtől kezdődő 15 
éves időtartamra vonatkozóan összeállított, az előterjesztés mellékleteit képező beruházási, 
felújítási és pótlási gördülő fejlesztési tervét jóváhagyja. 

 

     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Molnár György igazgató 
     Határidő:           folyamatos, értelem szerint 
 
3. A Közgyűlés felhatalmazza Szita Károly polgármestert, hogy az előterjesztéshez 

mellékletként csatolt 2 db meghatalmazást Kaposvár szennyvíz, illetve ivóvíz 
közműrendszerére vonatkozóan aláírja annak érdekében, hogy a KAVÍZ Kft. a 1-2. 
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pontokban szereplő gördülő fejlesztési terveket az elfogadott tartalommal jóváhagyás 
végett benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
     Határidő:           azonnal 
 
 

-----8. Előterjesztés a 2016. július 28-án bekövetkezett felhőszakadás következménye 
miatt benyújtandó vis maior pályázatról----- 

 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3932   Száma: 16.09.22/8/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 09:06  
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 1 5,88 5,56 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
157/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2016. július 28-ai 
felhőszakadás miatti vis maior kárigényről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy vis 
maior pályázatot nyújt be az előterjesztésben feltüntetett helyszíneken bekövetkezett 
káresemény következményeinek elhárítása során keletkezett rendkívüli kiadások megtérülése 
érdekében. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a károsodott 
közterületek helyreállítása a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjainak 
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figyelembevételével történik. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
kérelem benyújtására. 
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
Határidő:   2016. szeptember 12. a támogatási kérelem benyújtására 
 
2. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges önrészt, 3.872.835,- Ft-ot a 2016. évi 
költségvetés felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére biztosítja. Az Önkormányzat 
saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. A káresemény 
forrásösszetétele ez alapján:  
 
Megnevezés 2016. év % 
Saját forrás 3.872.835,- Ft 30 % 
Egyéb forrás 0,- Ft 0% 
Vis maior támogatási igény 9.036.612,-Ft 70 % 
Források összesen 12.909.447,- Ft 100 % 
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2016. szeptember 22. 
 
 

-----9. Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt.-vel kötött bérleti szerződés 
módosításáról----- 

 
 

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

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

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

 



23 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 3933   Száma: 16.09.22/9/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 09:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
158/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztés 1. 
számú mellékletét 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. december 31.  
 
 

-----10. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról----- 
 

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

 
 

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

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

#: 3934   Száma: 16.09.22/10/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 09:06  
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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
159/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a tulajdonát képező, Kaposvár, Szent Imre u.14. fszt. 1. szám alatti, 
20,5 m2 alapterületű helyiséget térítésmentesen rezsi fizetési kötelezettség nélkül biztosítja a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat részére néprajzi gyűjtemény kiállítása céljára.  
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a fenti helyiség használatba adása érdekében, 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzata között 2014. november 14. napján létrejött megállapodás 
módosításának aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. november 30. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a tulajdonát képező, kaposvári 17406/2 hrsz-ú, természetben 
Kaposvár, Nádasdi u. 84. szám alatti, beépítetlen ingatlant térítésmentesen biztosítja a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részére közösségi tér kialakítása céljára.  
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a fenti ingatlan használatba adása érdekében, 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata között 2014. november 14. napján létrejött megállapodás 
módosításának aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. november 30. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a tulajdonát képező, Kaposvár, Kontrássy u. 8. szám alatti, 278/1/A/55 
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hrsz-ú, mindösszesen 201,79 m2 alapterületű helyiségcsoportot a Polgármesteri Hivatal 
kezelésébe adja raktározási feladatok ellátására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. november 30. 
 

 4. Kaposvár Megyei Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 
kaposvári, fiatal, 35 év alatti vállalkozók vállalkozásainak létrehozását, illetve megerősödését 
segítő programból kivonja a Kaposvár, Kossuth Lajos utca 15. szám alatti, 27 m2 alapterületű 
helyiséget az ingatlan értékesítésére tekintettel.   

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

-----11. Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár igazgatói – magasabb 
vezetői – beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírásáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3935   Száma: 16.09.22/11/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 09:07  
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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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160/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Takáts Gyula Megyei és Városi 
Könyvtár igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának ellátására vonatkozó kiírásról szóló 
előterjesztést és úgy határozott, hogy a pályázatot az alábbi tartalommal hirdeti meg: 
 
 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
pályázatot hirdet 

 
a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 

igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának  
ellátására 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, új jogviszony létesítése esetén próbaidő 
kikötése mellett. A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: főkönyvtáros. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre 
szól, 2017. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig. 
 
A munkavégzés helye: 
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár – Kaposvár, Csokonai u. 4. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 
Az intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító 
okirat szerinti feladatok ellátása. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási 
törvény tartalmazza. Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes 
működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett. 
 
Meghatározza és irányítja az intézmény szakmai munkáját, gyűjteményi, tudományos, 
közművelődési és marketing tevékenységét. Elkészíti a könyvtár stratégiai és rövid távú 
(éves) tervét. Gondoskodik a könyvtár dolgozóinak szakmai továbbképzéséről. Kezdeményezi 
és irányítja a könyvtár szakmai pályázatokon való részvételét, közreműködik a fenntartó által 
készítendő pályázatokban. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) és a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére a 
Kjt. végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
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Pályázati feltételek: 
 

1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B.§. (1) bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesítése: 
a.) szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy 

nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsga, vagy 
főiskolai könyvtárosi képzettség, 

b.) idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag 
elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű 
okirattal, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, 

c.) a felsőfokú szakirányú végzettségnek és szakképzettségnek vagy az a.) pontban 
jelzett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő 
jogviszonyban töltött legalább öt éves szakmai gyakorlat és 

d.) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végezése; 
2. vagy fennálló vagy a megbízással egyidejűleg főkönyvtáros munkakörben létesített, 

teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony (a magasabb vezetői beosztás 

ellátására megbízást az kaphat, ki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll 

vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető); 
3. a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 
vagyonnyilatkozat tétel; 

4. büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll állam elleni 
bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény 
vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni 
bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény 
miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a vezetői gyakorlat. 
 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

� szakmai önéletrajz, 
� az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás 

idejére szóló vezetési program, 
� érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
� végzettséget, nyelvismeretet, gyakorlatot igazoló okiratok másolata, 
� nyilatkozat arról, hogy a pályázó közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 
� nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 
továbbításához. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 

2016. október 23. 
 
A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázatok elkészítésével kapcsolatban tájékoztatást 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens nyújt a (82) 501-555-ös telefonszámon. Az 
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intézmény megismerésével kapcsolatban a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár részéről 
Köpflerné Szeles Judit igazgató-helyettes áll a pályázók rendelkezésére. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatokat postai úton kell benyújtani, az eredeti pályázati anyag Kaposvár Megyei Jogú 
Város Polgármestere részére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) – a 
borítékon feltüntetve a „Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár vezetői pályázat” 
megjelölést. A pályázatot Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, 
margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva, csúszósín + nylonborítóval bekötve kell 
benyújtani. 
A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal elektronikus úton a 
human@kaposvar.hu email címre is meg kell küldeni. 
 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat egy szakértői bizottság is meghallgatja. A 
szakértői bizottságnak tagja Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, 
Tudományos és Kulturális Bizottságának tanácsnoka, a Közalkalmazotti Tanács által delegált 
egy tag, illetve egy országos szakmai szervezet (a Magyar Könyvtárosok Egyesülete) 
képviselője is. Ezt követően dönt Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a megbízásról. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

� www.kaposvar.hu internetes oldal – 2016. szeptember 23. – 2016. október 23. 
� www.mvkkvar.hu internetes oldal – 2016. szeptember 23. – 2016. október 23. 
� Kapos Extra – 2016.szeptember 29. 
� Kapos Televízió képújság 2016. szeptember 23. – 2016. október 23. 
� www.kaposvarmost.hu internetes oldal – 2016. szeptember 23. – 2016. október 23. 

 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 23. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   2016. szeptember 23. (pályázat megjelentetése) 
 
-----12. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2017. évi 

fordulóhoz való csatlakozásról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester: Javasolta, hogy a Bursa Hungarica pályázatot ismét írják ki, 
amely a felsőoktatásban tanuló gyermekeik ösztöndíj támogatását szolgálja. Jelentős 
önkormányzati forrásba is kerül, de ugyan annyit hozzá tesz a magyar állam. Legyenek 
büszkék azok, akik részesei lehettek annak a döntésüknek 2000-ben, amikor az országban 
elsőként Kaposvár csatlakozott a polgári kormány által meghirdetett Bursa Hungarica 
pályázathoz és azóta töretlenül részt vesznek ebben a pályázati kiírásban, töretlenül nyernek 
és ezzel megkapják azt a lehetőséget, hogy több száz kaposvári felsőoktatásban tanuló 
diáknak tudnak segítséget nyújtani. Erről kell most dönteniük, hogy a következő időszakban 
is részesei lehessenek ennek a sikernek.  
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3936   Száma: 16.09.22/12/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 09:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100,00 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
161/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2017. évi fordulójához való csatlakozásról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2017. évi rendszeréhez, és felhatalmazza a 
polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő: 2016. október 3. 
 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 2017. 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 5.750 e/Ft 
önkormányzati önrészt biztosít, melyet a 2017. évi költségvetési rendeletében a 
szociálpolitikai előirányzatok között szerepeltet.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
                           Molnár György igazgató 
Határidő: 2017. február 28. 
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-----13. Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: A Műszaki Bizottság javasolta az emléktábla szövegének 
módosítását. Kérte, hogy döntésüket a módosító javaslat figyelembe vételével hozzák meg. 
Rosta professzor úr javasolta az emléktábla felhelyezését, az ’56-os forradalom 60. 
évfordulójához kötődően.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3937   Száma: 16.09.22/13/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
162/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a módosítással támogatja a Noszlopy G. u. 5. 
szám alatti  polgármesteri hivatali épületen a Tudományos Életért Közalapítvány 
kezdeményezésére és finanszírozásában megvalósuló Prof. Dr. Taky Ferenc tiszteletére 
állítandó emléktábla elhelyezését, hogy az emléktábla első két sorába az alábbi szöveg 
kerüljön: 
 
„Városunkban született  
   és itt töltötte fiatalkorát” 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:   2016. november 3. 
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-----14. Előterjesztés a Kaposváron letelepedni kívánó családok támogatásának 
koncepciójáról, illetve a kaposvári családok támogatásának kibővítéséről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Egy olyan előterjesztést terjeszt a Közgyűlés elé, amely 
reményei szerint a megfogalmazott intézkedéseiknek hatása lesz abban, hogy Kaposvár 
népességcsökkenése nem csupán megáll, hanem növekedni fog. Általában Kaposvárra 550 
kisgyermek születik. A természetes fogyás az, amely a halálból következik be 800 és 850 
körül van. Látszik ebből is, hogy jóval kevesebb kisgyermek születik, mint ahányan 
elhunynak az adott évben. Népességcsökkenésük megállt, de emellett még van a természetes 
migrációs folyamat is, amely Magyarországon belül jellemző és kimutatható. 1980 óta 
csökken Magyarország népessége és ez érinti a magyarországi településeket. Konferencián 
jelentette be és felhívással is fordult a kaposváriakhoz, hogy a város részt kíván venni abban a 
munkában, amit a magyar kormány elkezdett. Azzal, hogy megállítsa népességfogyását és ne 
csupán megállítsa, hanem elősegítse a népességnövekedést. Ennek érdekében áttekintették a 
jelenlegi rendszerüket, több elemmel javasolják ezt kiegészíteni. Mostani számítások alapján 
a jelenlegi támogatási rendszeren felül mintegy plusz 100 millió forint körüli összeg az, amely 
támogatásként kiadható. Egyértelmű, hogy ott telepednek le szívesen az emberek, ahol van 
biztos otthon a fejük felett és tartósan tudják azt, hogy melyik lakható. Nagy mértékben 
meghatározza azt is, hogy hova mennek letelepedni, vagy hova vállalnak gyermeket az, hogy 
mennyire tartós és mennyire biztos a munkahely. Harmadik feltétel, és ez határozza meg, 
hogy ki hol éljen, milyen az adott településnek az infrastruktúrája, milyen a hangulata, 
vannak-e játszóterei, van-e bölcsődéje, van-e szennyvíz, van-e szemétszállítás, milyen 
infrastruktúra alakul ki köré. E három köré fogalmazódik meg mind azon sor, ami elősegítheti 
azt, ami céljuk, hogy több gyermek szülessen Kaposváron. Az infrastruktúrában már jók, de 
ki fogják egészíteni a TOP-ból és a Modern Városok Program beruházásaival, még 
komfortosabb várost fog jelenteni. Ami a megfelelő otthont jelenti azzal a javaslattal élnek, 
hogy a Kormány elkezdett egy munkát a CSOK-kal, illetve a CSOK 10-el, amely azt célozza, 
hogy támogatást, illetve kölcsönt biztosít azon fiatal házaspárok számára, akik gyermeket 
vállalnak. Ehhez a programhoz csatlakozna a helyi támogatási rendszer is, két szinten 
legalább. Nagyon sokan keresték már meg azzal, hogy hogyan kaphatnak CSOK-ból is és a 
helyi támogatásból is, vagy ha CSOK-ot nem igényelnek helyi támogatást kaphassanak. 
Összefügg a két támogatás, de ha CSOK-ot nem igényel valaki, akkor is kaphat helyi 
támogatást. Javaslatuk, hogy megemelik az igényelhetőség jövedelmi határát, hogy minél 
többen tudjanak igényelni. Eddig szigorú feltételek voltak, a másik az adható támogatás 
összegét is megemelik. Nem csupán a telekvásárláshoz, lakásvásárláshoz, lakásépítéshez, 
hanem javaslatuk a család létszámának növekedése esetén szükségessé teszi, akkor 
lakásbővítéshez is igénybe lehessen venni ezt a támogatást. Rendelkeznek 1046 bérlakás 
állománnyal és ezt meg is kívánják tartani, valamint építenek a Dési Huber közbe 
szakemberlakásokat, szolgálati lakásokat és látva a fecskeház népszerűségét további lakások 
lesznek. A vagyonrendeletet nem sértve a helyi foglalkoztatókkal olyan rendszert akarnak 
kialakítani, akár helyi 5 millió forint támogatást adnak, mely vissza jön a telekárból. Az ÁFA-
t befizeti a helyi vállalkozó, hogy részese legyen ennek a programnak, aki ott telket kap az 
nem kerül pénzbe, inkább építkezésre fordítsa a pénzét.  Nem csupán gesztus értékű, hanem 
annál jelentősebb és több kedvezményük is az, hogy a három és több gyermekes családok 10 
évig kapjanak adómentességet. Átalakítanák a tömegközlekedés támogatási rendszerét a 
kismamák esetében, akár 8 éves korig igénybe vehető az ingyenes bérlet, ha igazolható, hogy 
munkába járáshoz szükséges és használják. Akár 100 ezer forint települési támogatást adnak, 
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akinél megfelelő garanciákkal elkötelezettséget vállal az adott munkaerő. Nem teljes még a 
program, szeretné, ha minél többen részt vennének és alkotnák ezt a programot. Az a kérése, 
hogy vegyenek részt ebben a munkában, a lehető legtöbb embert szólítsák meg, hogy mivel 
egészítsék ki, mit tenne bele ebbe a programba. Mi az, ami a megitélése szerint elősegítené 
azt a célt, amit mindnyájan el akarnak érni. Azért tűzték ki a november 15. határidőt, mert ha 
kell rendkívüli Közgyűlésen, de arra kéri jegyző urat, hogy még decemberben rendeletet 
alkossanak erről a programról azzal, hogy január 1-jével életbe léphessen és alkalmazni 
lehessen. Ez most nem a végleges koncepció, a beérkezett javaslatokat figyelembe véve, 
rendelet formájában fog megjelenni. 
  

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: A koncepció nemcsak a kimamákról, hanem a szakemberek 
támogatásáról, letelepedésükről és megtartásukról is szól. Kérdése, ha bizonyítottan 
hiányszakmáról van szó, akkor miért csak a kapsovári állandó lakcímmel rendelkezőket 
akarják támogatni? Miért nem veszik be a koncepcióba azt, hogyha bizonyított az, hogy 
valaki hiányszakmában akar elhelyezkedni Kaposváron, de nem rendelkezik állandó 
lakhellyel, akkor a letelepedése érdekében valószínűleg lenne értelme bevenni azokat is, akik 
itt szeretnének letelepedni, de még nem rendelkeznek állandó lakcímmel. Elképzelhetőnek 
tartja, hogy bevegyék a koncepcióba azokat is, akik nem rendelkeznek állandó lakhellyel, de 
hiányszakmában itt szeretnének letelepedni Kaposváron? 
  
Felder Frigyes tanácsnok: Előre mutató, hogy Kaposvár ebben gondolkodik, helyi szinten 
csodát nem lehet tenni, csak az országos folyamatokra rá lehet erősíteni. Jónak tartja, hogy 
egy ilyen irányú gondolkodás legalább elkezdődik, jó pár javaslattal szeretne majd élni. A 
szakemberlakásokkal kapcsolatban az 5 éves időtartam, ami most meg van határozva, hogy 
vállalnia kell a hiányszakmában foglalkoztatva lesz véleménye szerint most ebben a 
piacgazdaságban nem egy reális elképzelés. Véleménye szerint ezt át kellene gondolni, és 
éves szinten sávosan meghatározni a támogatási rendszert. Most valakitől azt kérni, hogy 
vállalja azt, hogy 5 évig hiányszakmában dolgozni fog nem reális.  
  
Szita Károly polgármester: Köszönettel veszi, ha képviselő úr javaslatokkal él és arra biztat 
mindenkit, hogy beszélgessen erről a városban és gondolkodjanak azon, hogy mit tartanának 
hatékonynak, hogy eredményt tudjanak elérni. Úgy gondolták, hogy ez a program összefügg 
nemcsak a gyermekvállalással, nem csupán a munkavállalással, hanem a letelepedéssel is. 
Nemcsak az a cél, hogy a hiányszakmát be tudják tölteni a vállalatnál, hanem másik cél, hogy 
telepedjen is le az ember Kaposváron. Amit már említett legyen megbízható, tartós 
munkahely, legyen hol laknia és legyen megfelelő ellátás ezeket kell biztosítaniuk. A 
megfelelő munkahelyhez másik programot fognak javasolni, ami jelentős pénzbe fog kerülni. 
Novemberben egy gazdaságfejlesztési konferenciát hív össze és akkor beszélne erről. Hasonló 
módon nyitvahagyva, időpontot adva, adva egy alapot, hogy mi az amit elképzelnek, 
amelynek az eredménye erős kaposvári gazdaság kell, hogy legyen, jelentős önkormányzati 
támogatásokat fog majd tartalmazni az a csomag is, össze fog függni ezzel az előterjesztéssel. 
Teljesen nyitott ez a koncepció, kérte éljenek azzal a lehetőséggel és biztassák a 
kaposváriakat, hogy adjanak javaslatot, hogy a legbölcsebb döntést tudják hozni. Nem kell 
most állandó lakhellyel rendelkezni, hogy hiányszakmába behozzák, de vállalnia kell az 
állandó kaposvári lakhelynek a létesítését.  
  
 

-----Hozzászólások----- 
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Pintér Attila tanácsnok: Lehet, ami a koncepciót és a program alkotást illeti novemberben és 
decemberben sem fog befejeződni. Lehet egy olyan folyamat lesz, amihez mindig hozzá kell 
tenniük egyetértve Felder képviselő társával népességpolitika sokkal bonyolultabb és 
összetettebb kérdés egy egyszerű koncepció alkotásnál. Nagyon sok mindennel összefügg, 
például a munkahelyteremtéssel és a gazdaság állapotával, mert ha van munkahely, van 
jövedelemtermelő képessége a városnak, akkor többen szeretnének letelepedni. Magát a 
problémát érzékelniük kell, tanúbizonysága, hogy ma már a világ fejlettebb piacgazdaságú 
országaiban, a világ legfejlettebb gazdasággal rendelkező országaiban a nagyvárosok is 
gondolkodnak azon, hogy programot alkossanak arra, hogy az elvesztett lakosaikat vissza 
szerezzék maguknak. Arra utalt, hogy az ITP megalkotásakor beleírták azt, hogy a városnak 
az a célja, hogy a népességcsökkenést megállítsa, sőt enyhén növekvő pályára állítsa. 
Kiváncsi, hogy programszerűen hogyan fognak tudni cselekedni annak érdekében be is 
következzen. Tavaly készült egy felmérés Magyarországon, ahol megkérdezték melyik az a 
település típus, ahol legszívesebben élne. A lakosság nagyobb része azt mondta, hogy 
megyeszékhelyen. Nagy előny, mert pozitívan gondolkodik a lakosság a megyeszékhelyek 
kínálta lehetőségekről. Leginkább a közbiztonság miatt, a köztisztaság miatt és az 
egészségügyi ellátás miatt. Amiben gyengének látja a lakosság az a munkahely szerzésének, a 
magasabb jövedelem szerzésének a lehetősége, és a kulturálódási lehetőségek. Az 
eláramlásnak és a negatív migrációs egyenlegük kezelése érdekében sokrétűen kell 
cselekedniük azért, hogy az elvándorlást lassítani tudják, majd adott esetben megállítani és 
egy pozitív migrációs egyenleggel rendelkezni. Kérne még 1 perc hozzászólási időt. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3938   Száma: 16.09.22/14/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 09:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület 1 perc hozzászólási idő megadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 80,00 66,66 
Nem 1 6,67 5,56 
Tartózkodik 2 13,33 11,11 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 3   16,67 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Pintér Attila tanácsnok: Azért mondta, hogy novemberben vagy decemberben le tudják 
teljesen zárni ezt a programalkotást, mert valószínűleg amiről beszélnek, egy folyamatos 
gondolkodást kell, hogy igényeljen. Lehet jövőre is hozzá kell majd valamilyen program 
elemet tenni és azt követően is. Magát a szándékot üdvözlendőnek és pozitívnak tartja, hogy 
érzékelte a városvezetés ezt a problémát és megpróbált erre reagálni. Lehet nagy munka, de 
próbálják meg számba venni akár a külföldi városok pozitív gyakorlatát, ők milyen 
programokat próbálnak megvalósítani, milyen elképzeléseik vannak annak érdekében, hogy 
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megállítsák az elvándorlást és megtartsák a népességet. Valószínűleg nagy munka, de 
szakemberek bevonásával elvégezhető. 
 
Kováts Imre képviselő: Az elmúlt évtizedekben a Közgyűlés munkájában kiemelt szerepet 
kapott a szociálpolitika, a családtámogatás és a foglalkoztatás javítása. Ezért tartotta volna 
fontosnak, hogy az elmúlt évtizedek elemző értékelése helyet kapna az előterjesztésben. 
Elsősorban azért, mert a jövőben hozandó intézkedéseknek egyik alapvető feltétele véleménye 
szerint. Ezzel együtt azt gondolja, hogy a sikeres intézkedések közé tartozik a 
foglalkoztatottsági mutatók javítása. 2010 nyarán azt írta, hogy 3700 munkanélküli van a 
városban, ahhoz, hogy aki munkát akar vállalni az tudjon vállalni 1800 új munkahely 
szükséges. 2014-ben még messze voltak ettől, de a cél továbbra is az volt, hogy 2020-ra 
elérjék azt, hogy aki akar, tudjon munkát vállalni. Kaposvár elérte a teljes foglalkoztatottságot 
piaci értelemben, hisz csak 1693 fő volt, azaz már 2020 előtt megvalósult már, aki munkát 
akar vállalni, az tud is. Sajnos a fiatal műszaki szakemberek kaposvári otthonteremtése nem 
sorolható a sikeres programok közé. A Közgyűlés 2006-ban hozott határozatot a „Diplomások 
Háza” megépítésére és közel hat év múlva sikerült tető alá hozni a 12 lakást. A Közgyűlés 
2011 áprilisáig 7 vevőkijelölési jogot tudott felmutatni, azonban egy esetben sem tudott olyan 
fiatal műszaki szakembert, aki meg tudott volna felelni az eredeti követelményeknek. Nem 
voltak kelendőek az önkormányzat által kialakított, közművesített építési telkek sem. Az 
előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatos időhiány miatt csak két konkrét észrevételt tenne. Az 
egyik azt feltételezni, hogy a strukturális munkanélküliséget otthonteremtési pályázatokkal 
meg lehet szüntetni, akár csökkenteni is lehet. Véleménye szerint a munkaerő kereslet és 
kínálat okozta feszültség csökkentésének egyetlen hatékony eszköze van, a képzés és az 
átképzés. 
Azt sem hiheti komolyan senki, hogy CSOK 10-re jogosult otthont vásárolni kívánó 
személynek, aki ki tudja fizetni a havi 50-60 ezer forint hiteltörlesztést, annak gondot 
jelenthet a havi 500 forint kommunális adó kifizetése.  
Ez a program jól hangzik, azonban azaz érzése, hogy polgármester úr vizionált 100 millió 
ráfordítást, az elmúlt évek tapasztalati alapján, nem fog elfogyni. Ezzel együtt is ezt a jó 
szándékú, pozitív kicsengésű előterjesztést támogatni fogja.  
  
Kiss Tamás képviselő: A szakemberek támogatásával kapcsolatban úgy gondolja, hogy a 
támogatási kör bővítését nemcsak a szakemberekre kellene kiterjeszteni, hanem olyan 
vállalkozásoknak a városba csábítására is, amelyek ezeknek a hiányszakmáknak a 
megteremtését segítenék elé a városban. Nemcsak magát a munkavállalót, hanem magát az 
adott hiányszakmában a munkaadót is valamilyen módon lehetne támogatni. 
  
Szita Károly polgármester: Még nem elégedett teljesen, mert a piacgazdasági értelemben 
vett foglalkoztatás nem valósult meg teljesen. Amíg közel 1700 munkanélküli van, és abból 
még vannak olyanak, akik szeretnének dolgozni – igaz jóval kisebb számban már – de ez nem 
adatik meg számukra, hogy a szakmájukban el tudjanak helyezkedni, addig sokat kell tenniük 
annak érdekében, hogy ez a folyamat javuljon. Együttműködésre kéri a képviselőket, 
tegyenek javaslatokat. Kaposváron a népesedéspolitikát nem migrációval akarja megoldani. 
Itt helyben akarja, hogy egy stabil, kiegyensúlyozott város tudjanak maradni a későbbiekben 
is, amely nyugodt és biztonságos. Kérte szavazzanak a koncepcióról és várja a javaslatokat. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3939   Száma: 16.09.22/14/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 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 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
163/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposváron letelepedni kívánó családok 
támogatásáról szóló koncepciót megtárgyalta az abban szereplő javaslatokat elfogadta és 
felkérte a jegyzőt, hogy a Közgyűlés munkaterv szerinti 2016. decemberi ülésére a javaslattal 
érintett helyi önkormányzati rendeletek módosítását készítse elő.  
 
Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 Molnár György igazgató 
Határidő: 2016. december 8. 
 
 

-----15. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

 
Miháldinecz Gábor képviselő: A Rákóczi Kft. felszámolásával kapcsolatban van kérdése. 
Megállapodás a 2014-ben nyújtott 75 millió forintos kölcsön egy részének, 69 millió forintos 
megtérüléséről szól, mely összeg a stadion felújítására és egyéb munkálatokra lett kiadva. 
Kérdése, miből áll össze ez az összeg, illetve mi az összefüggés a februárban nyilvánosságra 
hozott megállapodás 78 millió forintos megtérülése között? A 78 millió forintban a 
klímaberendezés 18 millió forint és 47 millió forintos felülvetési gyepcsere lett elszámolva. A 
69 millió forint a 78-ból miből áll össze, illetve igazak-e azok a hírek, hogy NAV, ügyészségi 
és rendőrségi nyomozás is van már az ügyben? Törvényes volt-e a felszámolás alatt a többi 
hitelezővel szemben ez a fajta megállapodás? 
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dr. Csillag Gábor jegyző: A kérdés utolsó részéről nincs információ, ezt a hatóságnak, 
illetve a NAV-nak kell feltennie a kérdést. A konkrét összegszerűséggel kapcsolatban 
elmondta, tekintettel, hogy nagyon pontos számokra kérdez rá konkrétan kidolgozva írásban 
meg fogja adni rá a választ, amennyiben képviselő úr így elfogadja. 
 
Szita Károly polgármester: Nyugodtan dolgozzanak ezekkel a számokkal, meg fogják kapni 
pontosan. 
  

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3940   Száma: 16.09.22/15/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 09:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88,24 83,33 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 2 11,76 11,11 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
164/2016. (IX. 22.) 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 281/2014. (XII. 10.) 

önkormányzati határozat 9. pontjának határidejét 2016. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 Határidő:  2016. december 31. 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 27/2015. (II. 26.) 

önkormányzati határozat 20/b. pontjának határidejét 2017. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. március 31. 
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3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 78/2015. (V. 7.) 
önkormányzati határozat 1., 2., 3., és 4. pontjának határidejét 2017. március 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. március 31. 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Szeretem Kaposvárt 

Alapítvány részére a „Köszönet az időseknek” program 2015. évi megszervezésére 
biztosított támogatás 847.000 Ft maradványának a 2016. évi program 
megvalósításához való felhasználását engedélyezi 

 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. december 31. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 182/2015. (XI. 5.) 

önkormányzati határozat határidejét 2017. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. március 31. 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 201/2015. (XII. 10.) 

önkormányzati határozat 8. pontját visszavonja. 
 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 8/2016. (I. 28.) 

önkormányzati határozat 12. pontjának határidejét 2017. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. március 31. 
 
8) 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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9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 45/2016. (II. 25.) 
önkormányzati határozat határidejét 2016. november 30-ra módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. november 30. 
 
10) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 57/2016. (IV. 7.) 

önkormányzati határozat 1/a. pontjának határidejét 2016. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:  2016. december 31. 
 
11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 70/2016. (IV. 28.) 

önkormányzati határozat határidejét 2016. november 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. november 30. 
12) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 84/2016. (IV. 28.) 

önkormányzati határozat 4. pontjának határidejét 2017. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
    Szirják Imréné igazgató 
 Határidő:  2017. június 30. 
 
13) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 94/2016. (VI. 9.) 

önkormányzati határozat 8. pontjának határidejét 2016. november 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. november 30. 
 
14) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 94/2016. (VI. 9.) 

önkormányzati határozat 14. pontjának határidejét 2016. október 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. október 30. 
 
15) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 121/2016. (VI. 9.) 

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2016. november 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. november 30. 
 
 



39 

 

16) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 89/2016. (IV. 28.) 
önkormányzati határozatban szereplő bérlakás címét a határozat további részeinek 
változatlanul hagyásával Kaposvár, Sávház II. lh. 6/14. ajtószámra módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 Határidő:  azonnal 
 
 

-----16. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

(2016. II. negyedév)----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3941   Száma: 16.09.22/16/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 09:57  
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: 
 
 
165/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2016. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
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-----17. Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I.-VII. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3942   Száma: 16.09.22/17/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 09:57  
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: 
 
 
166/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2016. évi 
költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----18. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosításának jóváhagyásáról----- 

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

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

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

#: 3943   Száma: 16.09.22/18/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 09:57  
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: 
 
167/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Településszerkezeti eszközeinek 
módosításával kapcsolatos javaslatokról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M12/1” jelű, 51/2012.(IV.26.) önk. 
határozat 1/c. pontjában foglalt településfejlesztési döntés és a lefolytatott egyeztetési 
eljárásnak megfelelően Kaposvár településszerkezeti tervét az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

 

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

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M12/3” jelű, 173/2015. (XI.5.) önk. 

határozat 7. pontjában meghatározott településfejlesztési döntés és a lefolytatott 
egyeztetési eljárásnak megfelelően Kaposvár településszerkezeti tervét az előterjesztés 
2. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
 

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

 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a településszerkezeti terv 
jelmagyarázatának módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja és elrendeli településszerkezeti terv egységes szerkezetben történő 
feldolgozását. 

 

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

#: 3944   Száma: 16.09.22/18/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 09:58  
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 36/2016.(IX.26.) 
önkormányzati rendeletét a Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----19. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehatásáról szóló 

49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 

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

 
 

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

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

#: 3945   Száma: 16.09.22/19/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 09:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 37/2016.(IX.26.) 
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 rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----20. 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.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3946   Száma: 16.09.22/20/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 09:59  
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 38/2016.(IX.26.) 
önkormányzati rendeletét a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 
53/1993.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----21. Előterjesztés pályázat benyújtására a Jedlik Ányos Terv keretében elektromos 
töltőállomások telepítése céljából Kaposváron----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Első lépésben 7 db elektromos töltőt szeretnének létesíteni 
Kaposváron azzal a szándékkal és azzal a tudattal, hogy az a reményük, hogy a Kormány 
támogatásának köszönhetően, illetve az autóipar fejletségi szintjének, ami az elektromos 
autókat illeti jelentős növelésével Kaposváron is el fognak terjedni az elektromos autók. Ezzel 
a tudattal és ezzel a szándékkal állnak neki az elektromos autóállomásoknak a létesítéséhez. 
Ötöt a Jedlik Ányos Terv keretében kívánnak megvalósítani – a helyszínek az előterjesztésben 
megtalálhatóak – ezek az első kétkategóriás töltőállomások. A gyorstöltő, amely árában 
tekintve is drágább, a TOP keretében pedig 2 db-ot valósítanának meg. Igyekeznek azokra a 
helyekre elhelyezni, amely nem csupán a kaposvári autótulajdonosoknak elektromos autóval 
rendelkezőknek, hanem a városba elektromos autóval érkezőknek is megfelelő lehetőséget 
tudjon biztosítani. Azt látja, hogy az elkövetkező esztendőkben ez az iparág nagyon 
dinamikusan fog fejlődni, nagyon gyorsan fog nőni a zöld rendszámmal rendelkező autóknak 
a száma és ez főleg, ha az árérték arány is olyan lesz, hogy megéri majd elektromos autót 
vásárolni egész biztos a piachoz fog majd igazodni.  
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3947   Száma: 16.09.22/21/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 10:02  
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: 
 
168/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Jedlik Ányos Program keretében 
töltőállomások telepítését célzó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatokat 
hozta: 
 

1. A Közgyűlés a Jedlik Ányos Program GZR-T-Ö-2016 kódszámú konstrukciójára 5 db 
„A” típusú töltőállomás telepítése céljából (DOMUS Áruház melletti parkolóban ; 
Ady utcai tömbbelső közterületi parkolójában, a déli oldalon; AGÓRA előtti 
parkolóban; Somogy Áruház parkolóban, az Irányi Dániel utca felőli oldalon; a 
Színház Park Budai Nagy Antal utca felőli oldalán) a pályázat benyújtását bruttó 
22.746.208,- Ft költséggel és bruttó 12.380.000,- Ft támogatási igénnyel jóváhagyja, 
és annak nyertessége esetén felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására.  

  

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

2. A Közgyűlés a pályázat megvalósításához szükséges bruttó 10.366.208,- Ft önrészt a 
2016. évi költségvetési rendelet céltartalékában elkülönített felhalmozási célú tartalék 
keret terhére biztosítja.  

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2016. szeptember 30. 
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-----22. Előterjesztés az október 2-i országos népszavazással kapcsolatos közérdekű 
tájékoztatásról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Október 2-ára Köztársasági elnök úr kiírta a népszavazást a 
kényszerbetelepítési kvótáról szól ez a népszavazás. Nagyon sok polgármester kollegájával 
egyetemben azzal a javaslattal él a képviselők felé, hogy a népszavazáson való részvételre 
buzdító kampányt indítsanak el, ami már részben el is indult. Ennek költségei vannak, 5 millió 
forint az, amelyben kéri a hozzájárulásukat, amelyben megjelennek óriásplakátok, 
megjelennek különböző hirdetések, jegyző úr tájékoztató levele szavazókörökről, az urnákról. 
Ezt valószínűleg már megkapták, e tekintetben október 2-re és a népszavazásra hívja fel a 
figyelmet függetlenül attól, hogy ki hogy kíván voksolni. Csupán arra kérik, és arra biztatják a 
helyieket, hogy szánjanak rá egy órát október 2-án vasárnap és vegyenek részt, lelkiismeretük 
szerint döntsenek erről a kérdésről. 
  

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Úgy véli, hogy kevés olyan ügy van, amelyben a lakosság 
tájékoztatása központilag, kormányzati szintről ennyire intenzív, mint ennek a 
népszavazásnak az ügye. Ilyen körülmények között polgármester úr felelős bánásmódnak 
tartja-e, hogy 5 millió forintot el akar költeni a kaposváriak pénzéből egy újabb tájékoztató 
levélre? 
  
Kiss Tamás képviselő: Bevezetőjében említette, hogy ez az 5 millió forint óriásplakátokra, 
levelekre, egyéb közérdekű tájékoztatásra fogják elkölteni? Van ezen kívül bármi más, 
elektronikus úton – médiára gondol –, ahol ez a tájékoztatás meg fog jelenni? 
  
dr. Pintér Rómeó tanácsnok: A téma elsősorban nemzeti szempontból fontos, azonban az 
elmúlt héten érkezett sajtóértesülések és egyéb nyilatkozatok alapján úgy látszik már 
körvonalazható az a körülmény, hogy az önkormányzatokat, illetve a településeket miként 
fogja érinteni ez az esetleges betelepítési kvóta. Kérdése volt, lát-e valamit, hogy milyen 
irányban fogja befolyásolni a kaposváriak életét, ha esetleg ez a népszavazás nem jár sikerrel? 
  
Szita Károly polgármester: Olyan súlyú nemzeti kérdésnek tartja, hogy akár a 
háromszorosát is kérné ennek a pénzösszegnek, ha szükség lenne rá. Nem arról döntenek, 
hogy ki lesz a képviselő, vagy a polgármester. Arról fognak dönteni a kaposváriak, hogy 
milyen jövője legyen saját maguknak és milyen jövője legyen ennek a városnak. Erre a 
kérdésre kell választ adni október 2-án. Buzdítja képviselő urat, hogy menjen el és szavazzon, 
mondjon ellent pártjának. Ezen kívül lesznek újsághirdetések, újságok honlapjain hirdetések, 
maga fog kérni a végén a jövő héten valamelyik nap minden postaládába bekerülő levelet, 
amelyben felhívja a figyelmet október 2-re. Annyit fog kérni, hogy menjenek el szavazni, 
telefonálni is fog Kaposvár polgárainak, ami szintén arról fog szólni, hogy számít a vélemény 
október 2-án, menjenek el szavazni. Azt látja és azt érzékeli a különböző nyilatkozatokból, 
hogy nem lenne felelős polgármester, ha ne tanulta volna meg azt, hogy miről is van szó. Nem 
lenne felelős polgármester, ha nem nézte volna meg elsősorban franciaországi és 
németországi városokat, hogy hogy alakult az elmúlt 40 esztendejük. Ennek az a 
következménye, amit hallanak a hírekből. Elindult egy folyamat, ez a folyamat elindul egy 



47 

 

emberrel, aztán jön a családegyesítés és máris többen lesznek. Nem sátortáborok felépítése az, 
amely a folyamatnak a részét jelenti, lakások átadása, lakások építése. Nagy mértékben osztja 
azokat a véleményeket, akik azt fogalmazták meg, hogy ez kockázattal és biztonságuk 
veszélyeztetésével jár. Nem azért, mert a migrációban résztvevők jelentős része terorista, 
nem, mert nem az. Vannak köztük kétségtelenül terroristák is, akik okozzák azokat a bajokat, 
amelyek most a híreknek az elején vannak. Ezek jelentős része szerencsétlen ember, aki nem 
indult volna el Európába, ha nem hívják. Hívta őket Berlin meg Brüsszel és ennek ez lett a 
következménye, ami jelen pillanatban kialakult. Az Európai Uniónak azt kellene tennie, hogy 
a bajt ott orvosolják, ahol keletkezett. Amennyiben a kényszerbetelepítés megmarad, mint 
Európai Uniós vízió és ötlet, akkor az a településeken fog megjelenni. Itt Kaposváron, az 
ország többi városában, településén. Nem a parlamentben. Az a kérdés és azt kell 
mérlegelniük, hogy ezt a valóságot, ami látható és meg kell nézni azokat a városokat, 
amelyeket említett, a problémát úgy akarják-e kezelni, hogy ennek a valóságnak a részesei 
legyenek. Ezt kell eldönteni majd október 2-án.  Nagy mértékben meg fogják határozni, hogy 
mi legyen Kaposváron az elkövetkezendő 50-70 évben, milyen irány legyen az, amit 
engednek és visznek tovább. Városok között eltérő lehet e tekintetben a vélemény. Ezért 
fogalmazta meg azt, hogy ez nem országos, ez 3200-as népszavazás lesz. 3200 településen 
mindegyik település eldönti, hogy képzeli el önmaga, családja és településének a jövőjét. 
Mellékes, hogy a polgármester mit gondol, mit tart helyesnek. Az a fontos, hogy a 
kaposváriak mondják el és fejezzék ki e tekintetben a véleményüket. Ezért szól erről ez az 
előterjesztés, amiről szól. Nem arra kéri, hogy az Igen vagy a Nem mellett buzdítson, hanem 
arra kéri, hogy amellett buzdítson, hogy minél magasabb legyen a részvétel. 
 
Dér Tamás alpolgármester úr megérkezett a Közgyűlésre. 
  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kiss Tamás képviselő: Jó maga is arra buzdít mindenkit, hogy menjen el és szavazzon 
nemmel erre a kérdésre, mert ez az országnak az érdeke. Azzal is maximálisan egyetért, hogy 
súlya van az ügynek és pont ezért, mivel súlya van, úgy gondolja, hogy a racionalitás 
egyébként azt kívánta volna, ha az országgyűlésben nem kérdésként népszavazásra bocsájtják, 
hanem egy állításként beemelik az Alkotmányba. Biztos benne, hogy meg lett volna ehhez az 
Alkotmány módosításhoz a többség. Nyílván meg van a politikai oka annak, hogy miért kell 
népszavazást kiírni, sokkal egyszerűbb lett volna, ha Alkotmányba foglalják és akkor nincs 
kérdés ezzel kapcsolatban, az Európai Uniónak nincs választási lehetősége. Ugyanakkor a 
racionalitás talaján állnak akkor is, amikor azt mondják, hogy nyílván nem akarnak a 
gumiégető kapcsán népszavazást – ha már egyszer megemlítette polgármester úr –, csak 
annyit akarnak ezzel kapcsolatban, hogy a törvényes úton eljárva legyen kimondva az, hogy 
okafogyottá vált ez a gumiégetővel kapcsolatos népszavazás. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Továbbra is úgy véli, hogy amit a kérdésében megfogalmazott az 
helytálló. Kevés olyan közügyet ismer, amelyben ilyen intenzív lenne közpénzekből 
tájékoztatása a lakosságnak. Úgy véli, bőségesen elegendő az a mozgósítás, amelyet a 
központi kormányzat végez annak érdekében, hogy megfelelő számban menjenek el 
népszavazásra a választók. Semmi ok nincs arra szerinte, hogy Kaposváron plusz 5 millió 
forintot elköltsenek erre. Ha polgármester úr ezt képviseli, akkor lát némi ellentmondást 
eközött az álláspont között és aközött, amit augusztus 29-én képviselt. Mert augusztus 29-én 
azzal vádolta az ellenzéket, hogy egy okafogyott népszavazásra akarnak 20 millió forintot 
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elkölteni és hivatkozott a nemzeti vagyonról szóló törvényre, a közpénzekkel való felelős 
bánásmódra. Polgármester úr senki nem akart augusztus 29-én 20 millió forintot elkölteni egy 
okafogyottá vált helyi népszavazásra, akkor is elmondták, most is ezt képviselik. Azonosak 
voltak álláspontjaik, csak az odavezető utat képzelték el másképpen. A törvényes útról azt 
gondolták, hogy a Törvényszéknek kell állást foglalni és kimondani az okafogyottságot, 
amely lehetővé teszi az önkormányzat számára, hogy egy okafogyott népszavazást ne kelljen 
kiírni és ne kelljen elkölteni 20 millió forintot. Egyébként, ha most is ezt az álláspontot 
képviselné, akkor most azt mondaná, hogy nem költünk el Kaposváron a kaposváriak 
pénzéből 5 millió forintot egy újabb mozgósításra. Ha demagóg lenne, akkor nyugodtan 
mondhatná, hogy fordítsák ezt a pénzt járdák és utak felújítására. Azért nem teszi, mert nem 
szeretne ebben a kérdésben olyan lenni, mint polgármester úr, ez nem egy talált pénz. Sem a 
helyi népszavazásra fordítandó 20 millió forint nem az volt, sem pedig ez az 5 millió forint. 
Egyik sem talált pénz, mindegyiket a kaposváriak zsebéből vennék ki. Nem látja indokát 
annak, hogy a kaposváriak pénzéből 5 millió forintot áldozzanak arra, hogy még egy 
mozgósítást kapjanak annak érdekében, hogy október 2-án részt vegyenek a népszavazáson. 
Véleménye szerint mindenki tisztában vele mi a tétje és mi a súlya az október 2-ai 
népszavazásnak. 
  
dr. Szép Tamás tanácsnok: Az előterjesztésben van egy mondat, amit szeretne folytatni. Az 
október 2-i népszavazás nem pártpolitikai, hanem nemzeti ügy, folytatva, sőt Európai ügy. 
Kaposvár jövőjéről, Magyarország jövőjéről, sőt az Európai Unió jövőjéről is döntenek. Úgy 
gondolja, hogy az Európai Unió közös ügy az összes unióban lévő országgal. Nem akar olyan 
Európában élni, ahol arab jellegű, vagy iszlám jellegű vagy kultúrájú párhuzamos társadalmak 
léteznek. Nem akar nemcsak Kaposváron, nemcsak Magyarországon, de nem szeretné ezt 
Németországban, Franciaországban, sőt Svédországban sem látni, hogy az európai kultúra 
elveszti a saját egyéni jellegét. Ezért mindenkit kér, menjen el szavazni, nyilvánítson 
véleményt. Neki egyértelmű a Nem szavazata. 
  
dr. Pintér Rómeó tanácsnok: Pintér képviselő társához szólva, nagyon jó lenne ezt az 5 
millió forintot elkölteni járdafelújításra, amit meg is tehetnének akkor, ha képviselő úr pártja 
nem buzdítaná választóit a távolmaradásra a népszavazástól. Eljött egy nemzeti kérdés, 
hallották, hogy milyen súllyal bír ezen népszavazáson történő részvételhez szükséges összeget 
megkérdezi, hogy a felelős gazdálkodásba belefér-e. Nem azért szükséges mozgósítani az 
embereket, mert nem lenne a Kormány propagandája elegendő hozzá. Hanem azért mert 
egyrészt, mert képviselő úr pártja távolmaradásra buzdítja az embereket, másrészt pedig ez a 
népszavazás akkor lesz eredményes, ha eléri a meghatározott küszöböt. 
  
Mihalecz András tanácsnok: Nagyon sajnálja, hogy csak 5 millió forintot költenek erre a 
kommunikációra figyelembe véve azt, hogy vannak Magyarországon olyan álságos pártok, 
álságos politikusok, akik merik venni a bátorságot, hogy egy ilyen komoly nemzeti ügyben le 
szeretnék beszélni az embereket arról, hogy a lehető legdemokratikusabb módon 
nyilvánítsanak véleményt. Mindemelett a legnagyobb ellentmondást látja, hogy azok a pártok 
teszik ezt, hogy most szavazzanak és döntsenek a sorsukról hosszú távon, akik mertek akkor 
kampányolni, hogy ne szavazzanak az emberek a kettős állampolgárságra. Akkor az érdekük 
az volt, hogy a magyar emberek ellen szavazzanak. Most amikor egy ilyen nemzeti kérdés a 
napirendre került, akkor pedig arról akarnak meggyőzni mindenkit, hogy ostobaság elmenni 
választani. Felhívta a figyelmet, hogy nemcsak Magyarországon lesz népszavazás október 2-
án ebben a kérdésben. Franciaországban, egy dél-francia városban a polgármester 
meghirdetett egy népszavazást annak kapcsán, hogy bizonyára tudják a Dzsungelnek nevezett 
sátortábort felszámolják és kitelepítik az embereket a városokban. Abban a pillanatban egy 
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dél-francia város polgármestere népszavazást hirdetett ki és azt mondta, számára nem az a 
kérdés, hogy az Igenek vagy a Nemek lesznek többségben, hanem az, hogy megkérdezzék az 
emberek véleményét, hogy mit szeretnének a saját környezetükben. Nem szeretnének mást, 
arra buzdítani mindenkit ebből az 5 millió forintból, és inkább erre költik, mint egy nem 
létező gumiégetőre, menjen el október 2-án véleményt nyilvánítani. Vannak emberek, akik 
valamilyen megfontolásból azt gondolják, hogy számukra az a jó, hogyha felborul az a rend, 
ami évezredek alatt kialakult Magyarországon. Véleménye szerint ezek az emberek vannak a 
legkevesebben, de sajnos az ellenzék meghatározó része csak pusztán a saját önös érdekében 
rosszat kíván a nemzetnek és arra buzdít mindenkit, hogy maradjon távol a lehető 
legdemokratikusabb véleménynyilvánítástól. Támogatja az 5 millió forintot és arra kért 
mindenkit, éljen azzal a lehetőségével, hogy október 2-án mondja el a véleményét, mit 
szeretne Magyarországon. Szeretné azt, hogy ez a közösség úgy éljen tovább, ahogy élt 
évszázadokon, évezredeken keresztül, vagy azt, hogy felboruljon minden, csillagokat és 
holdakat ragasszanak és a teljes szokáshagyományuk felboruljon. 
  
Borhi Zsombor alpolgármester: Úgy érzi, képviselő úr nem érzi a súlyát október 2-ának 
egyáltalán és addig, amíg ebben a Közgyűlésben is van olyan ember, aki nem érzi a súlyát 
addig az 5 millió forint nagyon is indokolt. Sőt akár több is indokolt lenne, hiszen olyan 
kérésről van szó, ami ténylegesen az elkövetkezendő évtizedeket, sokak szerint 100-150 évet 
meghatároz majd abban, hogy milyen Kaposváron élhetnek. Pintér képviselő úrnak az a jó, ha 
érvénytelen lesz a népszavazás? El fog menni szavazni, ha elmegy akkor hogyan fog 
szavazni? Kíváncsi lenne rá. Tudja szuverén joga eldönteni, de Kaposvár képviselőjeként 
felelőssége van abban, hogy milyen városban fognak élni gyermekeik, unokáik és óriási a 
felelősség. Azt szeretné, hogy no go zónák legyenek Kaposváron, mint Brüsszelben, meg más 
európai városban? Vagy válasszanak egy másik megoldást, mint a kaposvári kismama 
program, hogy másképpen képzelik el a jövőt és megpróbálják a magyar családokat támogatni 
és ráerősíteni arra a kormányzati programra, ami ebben elindult és úgy néz ki, hogy már 
eredményeket is mutat. Ez egy döntés kérdése, azt kérné, vállalja fel. Az a legfontosabb 
véleménye szerint, hogy minél többen mondják el a véleményüket. A végeredmény felől 
nincsenek kétségei, de az, hogy elbagatellizálják a dolgokat, minden féle csip-csup ügyeket 
hoznak fel, amikor egy nemzeti sorskérdésről van szó, úgy gondolja ez nem méltó. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Mindenki úgy készült, hogy politikai kampány beszédet fog tartani 
és érvelni fog bármelyik álláspont mellett, vagy ellen? Ez a kérdés nem erről szól, nem 
érvelésről. Szándékosan nem érvelt, nem mondott beszédet sem az Igen, sem a Nem mellett. 
Egyszerűen a népszavazás tényéről és arról az 5 millió forintról beszélt, amit a kaposvári 
önkormányzat mozgósításként erre akar fordítani. Ha figyeltek polgármester úrra azt mondta, 
ma nem az a kérdés, hogy Igen vagy Nem, hanem az a kérdés, hogy minél többen menjenek el 
népszavazni. Nem akar ebben állást foglalni, azt mondta, véleménye szerint felesleges 5 
millió forintot erre még elkölteni, mert a központi mozgósítás valószínűleg elegendő annak 
érdekében, hogy október 2-án elmenjenek szavazni a választópolgárok.  
  
Kováts Imre képviselő: Abban egyet tudnak érteni, hogy nemzeti kérdésről van szó és 
egyetért Pintér képviselő társával, hogy ebben a 3 percben nem lehet érvelni, ő sem érvelt 
egyébként. Azt gondolja az érveléseknek olyan – hallotta a közmédiában –, melynek az alja 
reggel hallotta az életerős migránsok, akiknek otthon minden nő közös, csak azért jön 
Európába, hogy megerőszakolják a nőket. Azt gondolja, érv rendszerében ennél lejjebb nem 
lehet süllyedni. Annak külön örül, hogy 5 millió forintot költenek a meggyőzésére is, 
különösképpen a Pintér képviselő társa meggyőzésére. Megnyugtató, amit Pintér Rómeó 
tanácsnok úr pedzegetett, hogy más önkormányzatokhoz képest Kaposváron nem fogják 
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kilakoltatni az önkormányzati tulajdonú lakásokból a bérlőket. Itt senki nem fogja elveszíteni 
a lakhatási lehetőségét, más városokhoz képest. Azt mondta, legyen 10 millió, több is veszett 
Mohácsnál egyébként, de az a hazug, mocsok, kocsmai szintű érvelési rendszer, ami itt is 
elhangzott némelyük szájából, tehénistálló színvonalú érvelés, annak nem itt a helye, meg 
ideje sincsen. 
  
Borhi Zsombor alpolgármester: Úgy gondolja, az utolsó mondat, az minősített mindent. 
  
Szita Károly polgármester: Képviselő urak, önök migránsokat akarnak Kaposvárra, ők nem. 
Azt szeretnék, ha a kényszerbetelepítés érvényre jutna és migránsok lennének Kaposváron. 
Azt mondják, hogy ez a feltett kérdés álságos, miközben a gumifeldolgozó már nem létezik, 
abban meg népszavazást akarnak. Hogy egyeztetik össze ezt a két álláspontot egymással? 
Kíváncsi a kaposváriak többségi véleményére és vállalják a véleményüket. Ebből is látszik, 
hogy politikai cirkusznak tekintették az egészet, egyértelmű. Nagyon világos kérdést tettek fel 
Igen vagy Nem, nagyon egyszerűen kell válaszolni. Bármelyik kérdésre lehet választ adni és 
meg lehet fogalmazni, és egyszerű lehet válasz. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3948   Száma: 16.09.22/22/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 10:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88,89 88,89 
Nem 2 11,11 11,11 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
169/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az október 2-ai országos 
népszavazással kapcsolatos közérdekű tájékoztatásról szóló előterjesztést és úgy határozott, 
hogy a népszavazással kapcsolatos közérdekű tájékoztatásra az önkormányzati gazdálkodás 
kiadásai között 4.300 e Ft-ot különít el, valamint a Polgármesteri Hivatala részére a Választási 
Iroda által küldendő tájékoztató levél fedezetére 700 e Ft előirányzatot biztosít a költségvetés 
általános működési céltartaléka terhére.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   2016. október 02. 
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-----23. Előterjesztés a volt SÁÉV-telep közműellátásának biztosításáról----- 
 

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

 
Borhi Zsombor alpolgármester: Kiegészítésként elmondta, az 1990-es évek elején lett 
privatizálva a SÁÉV telep, akkor kérték az ott megtelepülő vállalkozók ahhoz, hogy külön 
helyrajzi számon telephelyeket tudjanak kialakítani, az önkormányzat vegye át az ott lévő 
utakat, hiszen egy-egy ilyen helyrajzi szám kialakításához közúti megközelítésnek kell lennie. 
Akkor az önkormányzat azzal a feltétellel vette át a közutakat, hogy a telepen lévő belső víz- 
és szennyvízhálózati rendszert és a szolgáltatásokat nem veszi át, hanem a megtelepülő 
cégeknek létre kell hoznia egy vállalkozást, ami ezeket üzemelteti. Ez hosszú évekig 
működött is. Körülbelül 2 évvel ezelőtt kereste meg az önkormányzatot az üzemeltető cégnek 
a vezetője, hogy vegye át az önkormányzat. Ezek nem közművek a SÁÉV telepnek volt belső 
hálózata egy rendkívül kusza, rossz állapotban lévő rendszer, ami nem minősíthető 
közműnek, annak meg vannak a törvényi előírásai. Próbáltak egyezkedni a vállalkozóval, 
próbálták meggyőzni, hogy addig az ideig, amíg a TOP-ból megvalósul 2017. novemberére 
fog elkészülni a beruházás addig üzemeltesse még ezt a hálózatot, sajnos nem volt hajlandó 
rá. Próbáltak alternatív megoldásokat keresni, de jobbat nem tudtak találni, mint hogy azt 
mondják – kizárólag egyetlen okból, a telephelyen működő cégek biztonsága érdekében – 
vegyék át ezt a rendszert és ebben az egy évben a KAVÍZ Kft. üzemeltesse. Véleménye 
szerint pénzbe fog kerülni, amilyen állapotban van a rendszer sajnos. Bízik benne, hogy egy 
évet kibír. Javasolta, hogy teljesítsék a vállalkozó kérését, vegyék át és bízik benne, hogy állni 
fogja a szavát és a novemberi Közgyűlésre egy olyan javaslatot tudnak előterjeszteni, ami már 
az átvétel részleteit is tartalmazni fogja, illetve a megállapodást. 
  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Nem érti, az elmondás alapján az van a javaslatban, hogy 
egyeztetéseket folytassanak le a vízi létesítmény tulajdonosával, alpolgármester úr 
tájékoztatása szerint 1 évvel ezelőtt ajánlották fel, hogy vegyék át. Azt nem érti, hogyha meg 
vannak a tervek mindenre, meg van a műszaki ellenőr, itt a pénz, akkor az egyeztetések nélkül 
hogyan sikerült mindezt megvalósítani? Mit csináltak az elmúlt egy évben, ha most kell 
egyeztetni a közmű tulajdonosával?  
  
Borhi Zsombor alpolgármester: Bevezetőjében elmondta, nem állt szándékukban átvenni 
ezt a rendszert. Nem akarták átvenni, hiszen ez nem közmű, ez egy olyan hálózat, amit talán 
még a tulajdonos sem tud rendesen, hogy mi merre megy rajta. Az igazság az, hogy ha nem 
működne ott a többi cég, biztos nem élne olyan javaslattal, hogy vegyék át a rendszert. 
Vannak ott olyan cégek, amelyek a város számára fontosak, sok embert foglalkoztatnak és 
nagyon fontos az, hogy biztonságban tudjanak működni. Az elmúlt egy évben folyamatosan 
folyt a munka annak a projektnek az előkészítésére, amelyre a TOP forrásból most már meg 
van a pozitív támogatói döntésük is, bízik benne, hogy hamarosan a támogatási szerződés is 
aláírásra kerül, és mielőbb elkezdődhet a munka. Gyakorlatilag ki kell bekkelniük egy évet 
ezzel a rendszerrel. 
  
 

-----Hozzászólások----- 
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Kováts Imre képviselő: Arra a kérdésére, hogy az elmúlt egy évben miért nem egyeztettek a 
közmű tulajdonosával nem kapott választ. Ez minősíti az ön munkáját alpolgármester úr egy 
év alatt. A SÁÉV telepnek a problémája nem két évvel ezelőtt kezdődött, hanem 20 éve 
kezdődött és birtokában vannak azok a levelek 2000-ből és korábbról is, amikor az ottani 
problémák felmerültek az önkormányzatot kötelezettségvállalásra figyelmeztették az ottani 
vállalkozók. Ennek a levélváltásnak a mélypontja volt, amikor az 2000. november 6-án a 
címzetes főjegyző úr azt írta, hogy az 1995-ben kelt megállapodásban az önkormányzat átvett 
utak, közművek felújítására nem vállalt határidőt. Az a véleménye, hagyják a meglévő 
közműveket – mi közük hozzá – igaz, hogy a KAVÍZ üzemelteti a vízi közműhálózatot, 
csinálják meg azért a 600 millióért a 15 év alatt több 10 millióért elkészített terveket, aztán 
fulladjon bele a régi közművébe a Korona Kft. Egyeztetni sem kell. Menjenek a maguk útján, 
bontsák az utat, ehhez minek egyeztetni. Ez a határozati javaslat annyi, mintha nem is lenne, 
mert itt van pénz, csinálják a dolgukat. Védjék meg a Kft. ellen az ottani vállalkozásokat, 
hagyják magára, fulladjon bele a saját közművébe. Ez a véleménye, nem kell ezzel sokat 
foglalkozni. Nem érti, hogy ez az előterjesztés, ez a felhatalmazás miért került ide a 
Közgyűlés elé az utolsó pillanatban. Eddig sem volt közgyűlési felhatalmazás. A dolog 
lényege az, hogy végig kísérte a SÁÉV telep dolgát 2000-ben elindult már különböző 
programokban, milliókat költettek rá, sehol nincsenek.  
  
Szita Károly polgármester: Kérése lenne képviselő úr felé, azért, mert bárcsak olyan 
egyszerű ügy lenne, ahogy megfogalmazta képviselő úr. Az általuk kiépítendő öt közmű, 
amire meg van a pénzük magántulajdonokat is érintene. A hét elején állapodott meg jegyző úr 
a vállalkozóval, azzal, hogy behozzák ezt az előterjesztést. Eddig azért nem tudtak dűlőre 
jutni, mert egyszer azt kérte, hogy vegyék át üzemeltetésre a rendszert. Most amikor át 
akarták venni, azt mondta nem adja. Az lenne a kérése – ezt a várost nem zsarolhatja senki – 
képviselő úr jól ismeri ezt a vállalkozót, segítsen alpolgármester úrnak abban, és az ott lévő 
többi vállalkozónak, hogy térítse józanészre ezt az embert. Próbálja meggyőzni arról, hogy 
rendelkezésre áll a forrás, rendelkezésre áll a pénz, a telephelyén is sokkal korszerűbb 
állapotokat fognak biztosítani, ami eddig volt. Legyen ebben partner, ebben segítsen.  
  
Borhi Zsombor alpolgármester: Képviselő úr azt javasolta, hogy hagyják a fenébe az 
egészet. Véleménye szerint nem érti teljesen, hogy milyen ott ez a hálózat. Ez azt jelenti, hogy 
hagyják azt a több száz munkavállalót, meg azokat a jól működő, magas színvonalon gyártó 
cégeket, akik ott vannak. Sajnos ezek a cégek jelen pillanatban ennek a vállalkozónak a 
függőségében kiszolgáltatottságában vannak, ezért kénytelenek lépni. Az, hogy nem 
tárgyaltak vele nem igaz, egyszerűen nagyon nehéz vele tárgyalni, mert nem véletlenül 
mondta bízik benne, hogy állni fogja a szavát és ez a megállapodás létre fog jönni. Jelen 
pillanatban azt lehet mondani, hogy soha nem voltak olyan közel ahhoz, hogy egy éven belül 
ez egy korszerű, minden igénynek megfelelő iparterületté váljon. Arra kérte a képviselőket, 
hogy segítsenek abban, hogy meg is valósuljon, nem pedig az akadályokat keressék és 
gördítsék.  
  
Kováts Imre képviselő: Ma ez a rendszer működik, mert a KAVÍZ működteti, ezért fizetnek 
200 ezer forintot. Arra gondolt, hogyha egyszer a KAVÍZ ezt működteti, csinálják a saját 
programjukat, majd utána már nem fogja működtetni, mert az önkormányzatét működteti. Azt 
gondolja, és ezt a jegyző úr megerősítette, mióta jegyző egyszer tárgyalt a Korona Kft-vel. 
Tudja, hogy 2016. január 1-je előtt címzetes főjegyző úr nem tárgyalt a Korona Kft-vel.  
  
Szita Károly polgármester: Legyen jószolgálati nagykövet, erre kéri képviselő urat. Ismeri 
mindkét felet és segítsen a városnak, segítsen az ott lévő vállalkozásoknak, hogy ne 
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lehetetlenítse el a munkájukat. Egy év múlva egy korszerű rendszer fog ott megépülni. Ebben 
járjon el, meg fogja köszönni. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3949   Száma: 16.09.22/23/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 10:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94,44 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
170/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a volt SÁÉV-telep közműellátásának 
biztosításáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy felhatalmazza Kaposvár Megyei 
Jogú Város Alpolgármesterét, hogy folytasson egyeztetést az előterjesztésben részletezett 
alapfeltételek mentén, a volt SÁÉV-telep területén magántulajdonban lévő vízi-létesítmények 
átadás-átvétele tárgyában a vízi-létesítmények tulajdonosával, illetve az érintett ingatlanok 
tulajdonosaival azzal, hogy az egyeztetett tartalmú megállapodást terjessze a Közgyűlés elé. 
 
Felelős:              Borhi Zsombor alpolgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:           2016. november 10.  
 
 

-----24. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak választásáról----- 
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző: Kiegészítésként elmondta, a szavazatszámláló bizottságok október 
2-án Kaposvár 59 szavazókörében fel fognak állni. Az összes szavazókörben a minimális 
létszámmal fel fog állni a szavazatszámláló bizottság és megkezdi munkáját reggel 6 órakor. 
A bizottságokban az MSZP, illetve a FIDESZ delegált tagokat. Az előterjesztés arra 
vonatkozik, hogy abban az esetben, hogyha valamelyik tag kiesne, akkor póttagot lehessen 
delegálni, ezért kéri a Közgyűlést, hogy az előterjesztést fogadja el. 
 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3950   Száma: 16.09.22/24/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 10:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
171/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kaposvári szavazatszámláló bizottságok 66/2014. 
(II. 27.) önkormányzati határozatában már megválasztott tagjait és póttagjait településszinten 
az alábbi póttagokkal egészíti ki: 
 
Farkas László Nándorné póttag 
Jankovich János póttag 
Rekettye Csabáné póttag 
Juhászné Pécsi Ibolya póttag 
Kozicz Kinga póttag 
Vajda Jánosné póttag 
dr. Bércziné Meireisz Éva póttag 
Szép Krisztina póttag 
Veiger Éva póttag 
Horog Andrea póttag 
Csóka Ildikó póttag 
Kalota Gyuláné póttag 
Csizmadia Pálné póttag 
Józsa Károlyné póttag 
Pappné Elek Anikó póttag 
Németh Viktória póttag 
Nagy Lajos póttag 
Osvalt Tiborné póttag 
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Ducsai Andrásné póttag 
Répási Istvánné póttag 
Fekete Istvánné póttag 
Galabár Csilla póttag 
Vermes Gábor póttag 
Bíró Katinka Nóra póttag 
Keresztesné Bernáth Szilvia póttag 
Simonyiné Péter Csilla póttag 
Simonyi Nándor póttag 
Békei Szilvia póttag 
Tar Zsuzsanna póttag 
Garai Róbertné póttag 
Fenyvesi Istvánné póttag 
Molnár Imréné póttag 
Lotti Vendel póttag 
Kovács Katalin póttag 
Vajda Katalin póttag 
Tar János Péter póttag 
Tar János Péterné póttag 
dr. Fazekas István póttag 
Hári Sándorné póttag 
Simon Csilla póttag 
Peresáné Szente Piroska póttag 
Gausné Futó Marianna Margit póttag 
Solymosi Ilona Éva póttag 
Márki Attiláné póttag 
Szentgyörgyi Katalin Margit póttag 
Szita Dezsőné póttag 
Csiker Lajosné póttag 
Kapitány Zoltán póttag 
Szemen Lászlóné póttag 
Balogh Nádja póttag 
Szilágyi Tamás László póttag 
Horváth Ferenc póttag 
Neichl Lajosné póttag 
Vida Sándorné póttag 
Bakosné Nagy Éva póttag 
Mike Gábor póttag 
Schmidtné Bakó Tünde póttag 
Hódy László póttag 
id. Hódy László póttag 
Németh Ágnes Erzsébet póttag 
Gál Ágnes póttag 
Kaiser Gézáné póttag 
Kalányos-Kis Józsefné póttag 
Nagy Lászlóné póttag 
Kampf Péter póttag 
Tóth Anikó póttag 
Biró Erzsébet póttag 
Vörös Ferenc Jánosné póttag 
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Faragó Sándorné póttag 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor HVI vezető 
Közreműködik: dr. Gróf Regina HVI-tag 
Határidő:  azonnal 
 

-----25. Interpelláció----- 
 

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

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

 
Kováts Imre képviselő: Jegyző úrhoz intézett kérdése „Kilopták vagy kispórolták az uszoda 
lelátójából a tervező által előírt vízszigetelést?”  
Ez év április 28-i Közgyűlésen felvetette, hogy az uszoda uniós támogatással megvalósított 
rekonstrukciójának 2011. évi befejezését követően az 50 méteres medence melletti lelátó 
alatti helyiségek rendszeresen beáztak, a penészesedés állandósult, jelentős állagromlás volt 
tapasztalható. A lelátót is lefedő új sátor felállításakor bizonyítást nyert, hogy a kivitelezési 
tervben szereplő, a közbeszerzési eljárásban elfogadott ajánlat szerinti csapadékvíz elleni 
szigetelést a kivitelező nem készítette el. Az is tény, hogy az önkormányzat annak idején 
kifizette az el nem végzett munkát. A 2016. évi költségvetési rendelet módosításának 4. 
számú függelékében közölt adatok szerint a lelátó vízszigetelésének javítása közel 22 millió 
forintba kerül. A napirendi pont tárgyalásakor azt kérdezte, hogy ki a felelős azért, hogy a 
lelátó terv szerinti csapadékvíz elleni szigetelését annak idején a kivitelező nem végezte el? 
Tesz-e lépéseket az önkormányzat a felelősség megállapítása és az okozott kár megtérítése 
érdekében? A Közgyűlésen kapott válasz szerint „Egy folyékony, kenhető vízszigetelés 
készült a lelátó rétegrendjében. Ezt feltártuk az uszoda sátor építése során. Nyílván történtek 
beázások, amiket a garanciális munka keretében a kivitelező folyamatosan javított. Lehetőség 
lett volna arra is, hogy lehívják a teljes bankgaranciát és mással megcsináltatjuk ezt az egész 
lelátó felületen. Mivel a sátort egy másik kivitelező építette, így az önkormányzat a garancia 
érvényesítésének jogát elvesztette, így most nincs lehetőség a garancia lehívására. A javítást 
el fogjuk végeztetni.” A válaszban lévő szakmai és ténybeli tévedésekkel szemben 
dokumentálható, hogy nem javítás történt, hanem részlegesen – csak a lelátó vízszintes síkján 
– pótolták a hiányzó, a kivitelezési terv szerinti bitumenes lemezzel történő csapadékvíz elleni 
szigetelést. Az egyszer már kifizetett munka – javításnak álcázva – a TAO kedvezmény 
terhére, azaz az adófizetők pénzéből ismét kifizetésre került. 
 
Tisztelt Jegyző Úr! 
 
Ki adott annak idején engedélyt arra, hogy a kivitelező a tervtől eltérjen és a kivitelezési 
tervben szereplő vízszigetelés helyett más, szakmailag elfogadhatatlan, másodlagos 
vízszigetelést készítsen? Ki engedélyezte, hogy a kivitelezőnek egyszer már kifizetett, de el 
nem végzett munkát ismét az adófizetők pénzéből fizessék ki? Az el nem végzett munka 
ismételt kifizetése mennyiben felel meg a közpénzzel való felelős módon történő gazdálkodás 
az alaptörvényben és a nemzeti vagyonról szóló törvényben, mint sarkalatos törvényben 
rögzített alapelvnek? Ki a felelős azért, hogy az önkormányzat a garancia-, illetve a kötelező 
alkalmasság érvényesítésének jogát elvesztette és ezzel jelentős, közpénzből finanszírozható 
anyagi hátrány keletkezett? 
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dr. Csillag Gábor jegyző: Az uszoda lelátójára vonatkozó interpellációjára az alábbi 
tájékoztatást adom: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dél-dunántúli Regionális 
Operatív Program keretén belül valósította meg a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex 
egészségturisztikai fejlesztése című projektet. A jogerős építési engedélyek birtokában, azok 
alapján, a kiviteli terveknek megfelelően 2009 márciusában megkezdődött a kivitelezés. A 
feltárások során láthatóvá vált, hogy a meglévő szerkezetek, beleértve a D-i oldali lelátót is 
megerősítésre szorulnak. A D-i lelátót tekintve láthatóvá vált az is, hogy a megmaradóra 
tervezett fedkövek elbontása műszakilag indokolt, szükséges, mivel azok mozognak, így a 
tervezett rétegrend nem kivitelezhető. A tervező megadta az új értékrendi javaslatát, melyben 
már szerepelt a megmaradó vasbeton szerkezet megerősítése is. Az új – az eredetileg 
tervezettel egyezően kenhető szigetelést tartalmazó – rétegrendnek megfelelően készült el a 
lelátó kivitelezése, amely ugyan műszaki tartalomban többletet jelentett a működő fedkövek 
elbontása, illetve az új lejtésképző beton miatt, de a kivitelező többlet költség nélkül vállalta. 
A műszaki átadás-átvételt követően, amennyiben hiba merült fel, minden esetben a kivitelezőt 
felszólították garanciális kötelezettségének teljesítésére, a hiba javítására, ami így történik a 
légsátor kivitelezésével kapcsolatban felmerülő hibák esetében is. 
  

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
Kováts Imre képviselő: Jegyző úr még nem ült a helyén, mennyire rosszul hallani, amit 
mond. Közismerten nagyon rossz az akusztikája a teremnek, ezért is találták ki 20 évvel 
ezelőtt, hogy az interpellált személy írásban előre odaadja a választ arra, hogy fel tudjon 
készülni a válaszadásra. Az elődje megszüntette ezt a 20 éves gyakorlatot, ezért is szokott 
szólni a kolléga, ha polgármester úr nem a mikrofonba beszél, nem hallják és nem is lehet 
hangfelvételt készíteni. Azt tudja mondani, ha majd elolvasta az írásban adott választ, akkor 
majd reagálni fog, hogy elfogadja-e vagy sem. Amíg nem tudja elolvasni és nem érti, hogy 
mit mond, nem tud rá válaszolni. 
  
Szita Károly polgármester: Úgy veszi, hogy képviselő úr nem fogadta el a választ. Kérte a 
képviselő-testületet szavazzanak, hogy elfogadják-e az interpellációra adott választ.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3951   Száma: 16.09.22/25/0/A/KT 
Ideje: 2016 szeptember 22 10:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpellációra adott válasz elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 80,00 66,66 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 3 20,00 16,67 
Szavazott 15 100.00 83,33 
Nem szavazott 3   16,67 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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172/2016. (IX. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta Kováts Imre képviselő „Kilopták vagy 

kispórolták az uszoda lelátójából a tervező által előírt vízszigetelést?” 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 
 


