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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2016. október 10. 
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 0 - 
  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 rendkívüli Közgyűlésen, amelyre 
azért került sor, mert a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében 5 képviselő, a testület 
negyede élt azzal lehetőséggel, hogy arra kérte, hogy a lehető leggyorsabban hívja össze a 
rendkívüli képviselő-testületi ülést. A kaposvári ellenzéki pártok képviselői írták alá ezt a 
kérelmet. Pénteken délután 13.00 órakor hozta jegyző úr tudomására, ennél gyorsabban nem 
tudta összehívni a Közgyűlést. Megállapította, hogy a testület 17 tagja jelen van, így a mai 
képviselő-testületi ülés határozatképes.  
 
Kérte, hogy fogadják el a mai napirendi pontot. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3960   Száma: 16.10.10/0/0/A/KT 
Ideje: 2016 október 10 19:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
185/2016. (X. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendkívüli ülés napirendjét elfogadta.  
 

1. Előterjesztés helyi népszavazás elrendeléséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
 

-----1. Előterjesztés helyi népszavazás elrendeléséről----- 
 

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

 
 

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

 
Pintér Attila tanácsnok: Múlt hét pénteken kezdeményezték a rendkívüli Közgyűlés 
összehívását és ezt annak érdekében tették, hogy a lehető leghamarabb lehessen elindítani azt 
a folyamatot, amelynek a végén remélhetőleg egy megnyugtató döntés fog majd születni, 
amelynek értelmében nem kell megtartani Kaposváron a népszavazást. Mert van törvényes 
útja is annak, hogy elkerülhetővé váljon a helyi népszavazás kiírása és ne kelljen elkölteni 
közpénzből több mint 18 millió forintot egy okafogyottá vált helyi népszavazás kiírására. 
Talán az augusztus 29-i Közgyűlésen is elhangzott – csak emlékeztetné rá képviselő társait – 
akkor, ha jól emlékszik jegyző úr mondta el szóbeli kiegészítésében, hogy mint 
kezdeményező sem tehette meg a jogszabályok értelmében, hogy visszavonja a helyi 
népszavazás kezdeményezését. Higgyék el, miután a Közgyűlés szerződést bontott a 
Homatech Recycling Zrt-vel meg tette volna, de nem volt rá jogi lehetősége, hogy visszavonja 
a kezdeményezést. Azért nem, mert a 2011-ben elfogadott törvény az így szól, nem teszi 
lehetővé, hogy a kezdeményező visszavonja a kezdeményezését miután az aláírásgyűjtés 
eredményes volt és a kellő számú aláírás összegyűlt. Ezt követően bontottak szerződést a 
céggel. Augusztus 29-én felajánlotta a Közgyűlés számára, hogy amennyiben az általuk 
ismertetett törvényes utat járják be, akkor kész arra, hogy a Törvényszékhez forduljon 
felülvizsgálati kérelemmel, amelyben azt kéri a Törvényszéktől, állapítsa meg az 
okafogyottságát a helyi népszavazási kezdeményezésnek. Bejelentette, hogy ma nem kérné a 
Közgyűlés felhatalmazását ehhez, hanem mindezt meg is kívánják tenni. Mindannyian, az 
ellenzéki képviselők, elkészítették azt a felülvizsgálati kérelmet, amely arról szól, hogy a 
Kaposvári Törvényszékhez fordulnak annak érdekében, hogy megállapítsa a helyi 
népszavazási kezdeményezés okafogyottságát. Ez azért van így, mert a népszavazási törvény 
azt mondja, hogy abban az esetben, ha a helyi népszavazási aláírásgyűjtő ív hitelesítése és az 
elrendelés között valamilyen különleges körülmény merül fel, akkor ebben jogorvoslati 
lehetőségként a Törvényszéknek kell állást foglalnia, magyarul kimondania az 
okafogyottságot. Ezzel a kérelemmel, ezzel a beadvánnyal szeretné, ha elérnék azt, hogy ne 
kelljen Kaposváron megtartani a helyi népszavazást és ne kelljen 18 millió forintot elkölteni 
egy népszavazásra. Ugyanakkor a kezdettől fogva a törvényes utat javasolták a kaposvári 
Közgyűlésnek. 
  
Mihalecz András tanácsnok: Nem szeretne jogászkodni, azért ül itt ebben a testületben, 
mert a városrészében élő emberektől bizalmat kapott és ők arra kérték, hogy próbálja követni 
az igazságosságot, a jogszerűséget, de a józan parasztészt se felejtsék otthon, mikor eljönnek a 
Közgyűlésre. Amikor ma megtudták, hogy erre a Közgyűlésre eljönnek, többekkel beszélt és 
megkereste egy közösség, megfogalmazott egy gondolatsort, amit megkérték 
mindenféleképpen próbálja átadni szó szerint és olvassa fel. Mielőtt megtenné, kiegészítené 
egy rövid gondolattal. A népszavazásról az a véleménye, hogy az a demokráciának az egyik 
alapvető megjelenési formája és fontosnak tartja. A helyi népszavazási kezdeményezést 
követően aláírta, hogy támogatja a népszavazást, mert maga ez az intézmény egy fontos 
dolog, hogy az emberek bizonyos időközönként elmondhassák a véleményüket, hogy ne 
mindig csak a politikusokra bízzák a folyamatokat. Éppen ezért számára döbbenet, hogy a 
szocialista-jobbikos közösség egymást átkarolva még egy héttel ezelőtt pont ez ellen a 
legfontosabb demokrácia megjelenési formája ellen kampányolt. Ha igaz az, hogy maga a 
népszavazás a demokráciának egyik megjelenési formája, akkor az is igaz, hogy aki a 
népszavazás ellen kampányol, az gyakorlatilag szembe megy egy demokratikus felfogással, 
magával a demokráciával. Ezért ez az egész történet, ami miatt most itt ülnek álságos, mert 
most pedig olyan népszavazást erőltetnek, kezdeményeznek, ami gyakorlatilag okafogyott. 
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Értette a bevezetőt, de annak ellenére szeretné felolvasni azt a rövid gondolatsort, hogy mit 
gondolnak az emberek azokról, akik egyébként talán le is nézik őket. Mert azt hiszik egyes 
politikusok, hogy a józanész nincs birtokában egyébként a hétköznapi embernek. Kérte, plusz 
1 perc hozzászólási idő megadását. 
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3961   Száma: 16.10.10/1/0/A/KT 
Ideje: 2016 október 10 19:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület 1 perc hozzászólási idő megadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 93.75 83.32 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Mihalecz András tanácsnok: „A szocialista-jobbikos tandem nyilvánvalóan eltévedt a hazai 
közélet történései között. Ahelyett, hogy a nemzeti ügyben tartott október 2-i népszavazáson 
álltak volna ki Magyarország, Kaposvár, a magyarság mellett ma kéz a kézben egy olyan 
helyi népszavazást erőltetnek, amely okafogyottá vált, s amelynek mintegy 20 millió forintos 
költségét a kaposváriak közösségével fizettetnének meg. Azért, hogy valamivel 
megjelenhessenek a nyilvánosságban. A gumicsonton azonban nincsen hús, nincs mit lerágni 
róla. A gumifeldolgozó akkor sem fog Kaposváron épülni, ha az ellenzék egy helyi 
referendumon akarja visszaadni ennek a lehetőségét. Az ellenzéki képviselőknek nem tudunk 
mást ajánlani, mint azt a dakota közmondást, ami bő egy évtizede örökérvényű igazságként 
ragyogja be a magyar politikai közélet színterét. Ha észreveszed, hogy halott lovon lovagolsz, 
szállj le róla.”  
  
Kiss Tamás képviselő: Megvan a maga pikantériája annak, amikor egy FIDESZ-es képviselő 
arról beszél, hogy a Jobbik is például a népszavazás ellen volt, ami az országost illeti. Ők az 
ellen voltak, hogy 18 milliárd forintot kidobjon a Kormány az ablakon, azt mondták, hogy ezt 
az alkotmánymódosítást támogatják, nem kell erről népszavazást tartani, lehet ezzel 
alkotmánymódosítást is megtenni. Ami a helyi népszavazást illeti, maga a törvény az 
pontosan FIDESZ Kormány alatt született és megint érdekes, hogy az ellenzéki képviselők 
azok, akik a FIDESZ Kormány által hozott törvényt betű szerint szeretnék betartani. Nem 
akarnak népszavazást, csak azt, hogy egy törvény szerint járjanak el. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Mihalecz András, most megint valószínűleg az történt, mint az 
előző Közgyűlésen, hogy előre készültek és valójában a Közgyűlésen meg nem az történik, 
mint amire készültek. Ha figyelte szavait, akkor pontosan arról van szó, hogy abban 
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szeretnének partnerek lenni, hogy ne kelljen megtartani az okafogyott népszavazást 
Kaposváron. Ehhez keresték és keresik a törvényes utat. Egyébként, ha elolvasta az 
előterjesztést – minden bizonnyal megtette – akkor abból egyértelműen kiolvasható, hogy sem 
az előterjesztő, sem a kaposvári törvényszék nem az ellenzékre hivatkozik, hanem helyesbítve 
a 2013-ban megalkotott népszavazási törvényre. Nem az ellenzékre, a törvényre hivatkozik az 
előterjesztő is és a Törvényszék is. Ugyanezt tette egyébként augusztus 3-i ülésen a Nemzeti 
Választási Bizottság elnöke is Patyi András. Nem a kaposvári ellenzékre hivatkozott, hanem a 
törvény betűire. 
  
dr. Pintér Rómeó tanácsnok: A gumifeldolgozó ügyével kapcsolatban egy rövid szummát 
tenne. Tulajdonképpen az ellenzéki képviselőik kezdeményeznek egy rendkívüli Közgyűlést a 
népszavazás kiírása érdekében, majd a kezdeményezők közül valaki meg sem jelent, majd ezt 
követően előállnak egy beadvánnyal, hogy felülvizsgálati kérelmet kérnek a saját 
kezdeményezésükkel szemben, amit egyébként ők kezdeményeztek. Egyszerűen csak azt 
szeretné mondani, köszönik szépen ezt a fergeteges műsort, nagyon jól szórakoztak 
mindannyian. Tökéletes bizonyítékul szolgáltak ismét arra, hogy ez az egész semmi másról 
nem szól, minthogy fenntartsák a témát a felszínen és megosszák a kaposváriak közösségét. 
  
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Azt ismételte meg, amit jogi bizottsági ülésen elmondott, ha a 
feleslegességnek vannak fokozatai, akkor ez a népszavazás a legmagasabb fokozatot 
képviseli. 
  
Szita Károly polgármester: Zárszóként összefoglalná mi is történt az elmúlt hetekben, az 
elmúlt hónapokban. Kétségtelen tény, hogy a kaposvári gumifeldolgozó ügye megosztotta a 
közvéleményt. Ettől a pillanattól kezdve, amikor ez bekövetkezett kötelességének érezte azt, 
és hál’ Isten ebben voltak képviselők, akik csatlakoztak hozzá, hogy ezt a megosztottságot – a 
városban fennálló megosztottságot – megszüntesse. Ennek egyszerűen az az oka, hogy 
egyetlen egy közösség sem létezhet tartósan és huzamosabb ideig megosztva. Egy közösség 
csak akkor tud kiteljesedni és akkor tud teljesíteni, hogyha egy irányba megy. A legfőbb 
kötelességének tartotta azt, hogy ezt a megosztottságot megszüntesse. A megosztottságot 
megszüntették, hiszen nem lesz gumifeldolgozó, nincs terület, ahol meg lehetne építeni, nincs 
befektető sem, és felbontották az ezen irányban hozott és kötött szerződést. Hál’ Isten 
Kaposváron a közösség újból egyben van. Nagyon erős, nagyon szép jövőálló közösség újból 
egy irányba megy, mert megszűnt valami, ami megosztotta őket, vagyis nem lesz 
gumihulladék feldolgozó. Ezt követően a képviselő-testületi ülésre behozott egy előterjesztést, 
amely arról szólt, hogy mivel nem lesz gumihulladék feldolgozó megszűnt az az ügy, ami 
megosztott egy közösséget, ezért ne írjanak ki egy helyi népszavazást, mert nincs miről kiírni. 
Azt a közel 20 millió forintot költsék el inkább más célra. Építsenek belőle járdákat és utakat. 
Azt hitte ezzel vége a történetnek. A város képviselő-testülete meghozta a Közgyűlési döntést. 
Mivel nem lesz Kaposváron gumihulladék feldolgozó, ezért nem is kell kiírni népszavazást, 
ezt a pénzt költsék másra. Nyugalom van, rendbe raktak mindent, a képviselő-testület is erről 
döntött. A legnagyobb döbbenetére ezt a döntést nem szavazta meg mindenki ebben a 
teremben. Ez még hagyján, mert az ember hozzá szokik egy idő után, hogy egy-egy 
közgyűlési döntés nem kap 100 %-ot. Legnagyobb döbbenetére voltak, akik nem szavazták 
meg azt, hogy nem kell kiírni népszavazást abban a kérdésben, amire nincs szükség. Ennél 
bekövetkezett egy még nagyobb döbbenete. Ezt a közgyűlési döntést, ami lezárta ezt a 
kérdést, még meg is támadták Bíróságon. Most azért vannak itt, hogy a Bíróság döntésének is 
eleget téve, és azon képviselői akaratnak is eleget téve, akik ennek ellenére – nem kell 
népszavazást tartani Kaposváron, mert nincs miről – mégis népszavazást akarnak, arról 
fognak dönteni, hogy elrendeljék Kaposváron a népszavazást. Ennél nagyobb felelőtlenséget 
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el sem tud képzelni, felelőtlen képviselői magatartás. Tisztelt Képviselő Urak! Önöket a 
vágyaik vezérlik, akkor, amikor ilyeneket cselekednek. Legfőbb vágyuk az, hogy nem akarják 
a polgármesteri székben látni és ehhez minden eszközt megragadnak. Nem érdekli Önöket, 
hogy megosztott egy közösség, sőt örülnek annak, hogy az adott közösség megosztott. Nem 
érdekli Önöket, hogy ez mennyibe kerül, kerüljön, amibe kerül. Elmondaná, hogy ezt a 
vágyukat nem tudja teljesíteni. Eddig is ez a közösség nagyon sokat tett az elmúlt 20 
esztendőben ezért a városért, nagyon sok mindent elért, de van egy rossz híre, a java még csak 
most következik. Kérte, szavazzanak a közgyűlési határozatról. 
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3962   Száma: 16.10.10/1/0/A/KT 
Ideje: 2016 október 10 19:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 1. pontjáról 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: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3963   Száma: 16.10.10/1/0/A/KT 
Ideje: 2016 október 10 19:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 2. pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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186/2016. (X. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi népszavazás elrendeléséről 
szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 
 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az „Akarja-e Ön, hogy Kaposváron gumihulladék- 
feldolgozó üzemet létesítsen a Homatech Recycling Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.?” 
kérdés tárgyában kezdeményezett helyi népszavazást elrendeli. 

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

2. A Közgyűlés a népszavazás költségeinek pénzügyi fedezetére 18.288 e Ft pénzügyi 
fedezetet biztosít a 2016. évi költségvetési rendelet céltartalékában elkülönített 
általános működési tartalék terhére. 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           azonnal 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 
 
 
 

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


