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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2016. november 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 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. 
Köszöntötte kollégáit, a meghívott vendégeiket, a sajtó munkatársait és mindazokat, akik a 
Kapos TV-n keresztül kísérik figyelemmel a munkájukat. Megállapította, hogy a testület 18 
tagja jelen van, így a mai képviselő-testületi ülés határozatképes. 
 
Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendre:  
 
- a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál szervezéséről szóló középtávú 

megállapodásról, 
- a KVG Zrt. 45,26 %-os tulajdoni részarányt képviselő részvényeinek a Kapos Holding Zrt. 

által történő megvásárlásáról, 
- a volt SÁÉV telepen található egyes vízi-létesítmények átvételéről, 
- az Együd Árpád Kulturális Központ részére forrás biztosításáról, 
- a Kaposváron található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására benyújtandó 

pályázatról, 
- Alapítványi támogatásról szóló előterjesztéseket valamint,  
- az Interpelláció és a Kérdés napirendet. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3968   Száma: 16.11.10/0/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 08:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről 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: 
 
187/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
- a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál szervezéséről szóló középtávú 

megállapodásról, 
- a KVG Zrt. 45,26 %-os tulajdoni részarányt képviselő részvényeinek a Kapos Holding Zrt. 

által történő megvásárlásáról, 
- a volt SÁÉV telepen található egyes vízi-létesítmények átvételéről, 
- az Együd Árpád Kulturális Központ részére forrás biztosításáról, 
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- a Kaposváron található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására benyújtandó 
pályázatról, 

- Alapítványi támogatásról szóló előterjesztéseket valamint,  
- az Interpelláció és a Kérdés napirendet. 
 

2. Előterjesztés a KVG Zrt. 45, 26 %-os tulajdoni részarányt képviselő részvényeinek 
a Kapos Holding Zrt. által történő megvásárlásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
3. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. cégjegyzésre jogosultak körének 

változtatásáról, illetve a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. nonprofit 
társasággá alakításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
4. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
5. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 

jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
6. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

7. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

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

9. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló - többször módosított - 51/2007. (XI. 14.) számú önkormányzati 
rendelet a "Tehetséges fiatalok Kaposvár jövőjéért" polgármesteri díj 
bevezetéséhez szükséges módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

10. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet a "Tehetséges fiatalok Kaposvár 
jövőjéért" polgármesteri díj bevezetéséhez szükséges módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester   
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
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11. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

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

13. Előterjesztés a temetkezési díjak, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatási 
díjak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

14. Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési 
feltételeinek biztosítására beadott pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

15. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek hasznosításáról és értékesítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

16. Előterjesztés a Tóth Sütőipari Kft. bérleti díj csökkentési kérelméről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

17. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötött 
használati szerződés módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

18. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti ingatlanok művelés 
alóli kivonásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

19. Előterjesztés zártkerti ingatlanok belterületbe vonásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

20. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási, valamint Szerkezeti 
Terve módosítás partnerségi egyeztetés lezárásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
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21. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett 
köznevelési intézmények üzemeltetési feladatai a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerülete részére történő átadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

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

23. Előterjesztés a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény egyes 
feladatainak átadásáról és a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
24. Előterjesztés a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál szervezéséről szóló 

középtávú megállapodásról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:  Jenei Zoltánné igazgató 
 

25. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2016. III. negyedév) 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
26. Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről, illetve az 

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

 
27. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság Alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
28. Előterjesztés a volt SÁÉV telepen található egyes vízi-létesítmények átvételéről 

Előterjesztő:   Borhi Zsombor alpolgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

29. Előterjesztés az Együd Árpád Kulturális Központ részére forrás biztosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
  dr. Gróf Regina irodavezető 
 

30. Előterjesztés a Kaposváron található I. világháborús hadisírok és emlékművek 
felújítására benyújtandó pályázatról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
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31. Előterjesztés alapítványi támogatásról 
  Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

32. Interpelláció és Kérdés 
 
 
Szita Károly polgármester: Két ülés között történt eseményekről elmondta, ebben az 
esztendőben is megtartották a Klíma Napot. Tavaly Áder elnök úr jelenlétében hirdették meg a 
kaposvári klímavédelmi akciót és csatlakoztak elnök úr felhívásához, amely az akkori párizsi 
csúcson sikerre vezetett. Akkor azt az ígéretet tették, hogy minden esztendőben kérni fogják a 
kaposváriakat, hogy vegyenek részt ebben a megmozdulásban. Elsősorban az óvodásokra, 
iskolásokra összpontosítottak a Városligetben volt ez az esemény. Kovács Katalin igazgató és 
L. Balogh Krisztina főépítész asszonynak megköszönte azt a munkát, amit belefektettek. Ők 
koordinálták és megszervezték az idei klímanapot, amely sikeres volt. Telik a második életfa, 
ami örömteli hír, ebben az esztendőben összesen 431 kaposvári kisgyermek neve került fel az 
életfára, így lombosodik. Reméli, hamarosan eljutnak odáig, hogy azon kell gondolkodniuk, 
hogy hova tegyék a harmadik életfát, mert annyi gyermek születik Kaposváron. Ez mindig 
nagyon kedves, szülőkkel, nagyszülőkkel és természetesen a kisgyermekekkel tartandó közös 
együttlétük, közös ünnepük. Aki még nem volt ennek részese, annak javasolta, hogy egyszer 
tegye meg, mert lélekemelő az, ami ott történik. Október 2-án a kaposváriak 98 % 
kinyilvánította a tekintetben az akaratát, hogy nem kíván kényszerbetelepítést Kaposváron, nem 
kér az Európai Bizottság kötelező betelepítési kvótájából. Ilyen egyöntetű akarat nem 
fogalmazódott meg egyetlen egy kérdésben sem. A veszély azonban nem múlt el, hisz egy 
sikertelen Alkotmány módosítást követően látható a különböző nyilatkozatokból, hogy az 
Európai Bizottság nem tett le arról a szándékáról, hogy továbbra is fenntartsa a kötelező 
kényszerbetelepítéséről szóló döntését és határozatát. Tájékoztatta a testületet arról, hogy a 
Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökeként Juncker elnök úrhoz fordult, kereste meg egy 
levélben, amelyben felhívta a figyelmét arra, hogy a magyar nép milyen álláspontot foglalt el. 
Felhívta a figyelmét arra, hogy a települési önkormányzatok miről döntöttek és kérte, hogy 
tegyen le szándékáról és inkább az európai emberek védelmével és a határok védelmével 
foglalkozzon. Reméli, hogy sok települési önkormányzat csatlakozni fog ehhez a felhíváshoz, 
így közösen kereshetik meg az Európai Bizottság elnökét. Valamennyi sportegyesületük 
támogatási szerződéssel rendelkezik. Legutóbb a vízilabdásokkal és a röplabdásokkal kötötték 
meg a támogatási szerződést, így az önkormányzat által adandó pénzügyi nyugodt háttérrel 
kezdhették el a bajnokságot. Friss hír, hogy a challenge kupában tegnap idegenben nyertek a 
röplabdásaik, gratulált ezúton is nekik. Reméli, hogy sikerrel tudják venni majd a következő 
akadályt is. A női röplabdásaik is megnyerték az első mérkőzésüket és a vízilabdások is. 
Mennek szépen előre, kosárlabdában megverték Kecskemétet és ikszeltek fociban, ez volt a 
legutolsó hét sportesemény összefoglalója. Megköszönte mindazoknak, akik fontosnak és 
kötelességüknek érezték azt – nem mindegyik képviselőre vonatkozik és ez szomorú –, hogy 
az 1956-os megemlékezéseken részt vettek. 1956-os forradalom 60. évfordulóját ünnepelte 
Kaposvár egy hosszú, június 16-tól kezdődő, de az elmúlt másfél hónapra fókuszáló 
emléksorozattal. Büszke arra, hogy Kaposváron méltóképpen emlékeztek meg a forradalom és 
a szabadságharc 60. évfordulójáról. Szerették volna azoknak a fiataloknak megmutatni azt, 
hogy mi is történt abban az időszakban vizuális eszközökkel is, hogy úgy nőjenek fel, hogy ’56 
bennmaradjon az emlékezetükben, hogy a magyar nép egyik legdicsőségesebb napjai közé 
tartozik. Jágerné Katona Zsuzsanna kolleganője volt az, aki koordinálta az egész esztendős, 
egész féléves programot és köszönetet mondott neki azért, hogy ezt így összerakta és sok ezer 
kaposvári átélhette a 60. évforduló szépségét és emlékezését is. A Bozsik Yvette által rendezett 
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Kőműves Kelemen már az Együd Árpád Művelődési Központban lett bemutatva, ott volt a 
premierje. Ezzel jelezni szerette volna azt, hogy ha még a kivitelezés nem is, de a Csiky Gergely 
Színház – mivel műemlék épületről van szó – műemlék kutatása elkezdődött, meg kell, hogy 
előzze magának a kivitelezésnek a kezdetét. Az Együd Árpád Művelődési Központ lesz az 
otthona az elkövetkező kettő esztendőben a Csiky Gergely Színháznak és a színház kedvelő 
közönségnek is. 2 hete egy gazdaságfejlesztési konferenciát tartottak Kaposváron. Csepregi 
Nándor miniszterelnök helyettes urat hívta meg, hogy tartson előadást és Szabó Krisztián 
kaposvári vállalkozót kérte meg, hogy mondja el a szempontjait, hogy mit lát a kaposvári 
gazdaságban. Ezt követően kapta meg a lehetőséget, hogy elmondhassa azt, hogy mi az, amit 
terveznek az elkövetkező évben. Erősödő gazdaság volt a címe ennek a konferenciának és ott 
jelentette be, hogy mintegy 13 milliárd forintot fognak költeni közvetlenül a gazdaságba az 
elkövetkező négy esztendőben és nagyon sok olyan elemét – összesen 12 pontban – foglalták 
össze azoknak az intézkedés sorozatoknak, amelyről kérte jegyző urat, hogy a decemberi 
Közgyűlésre hozzák be előterjesztés formájában. A kaposvári gazdaság erősödik, a 
munkanélküliség soha nem volt olyan mélyponton az elmúlt 16 évben, mint ma, de még mindig 
vannak munkanélküliek. Mennek előre, hogy dolgozhasson, aki dolgozni akar, és csak akkor 
lehetnek nyugodtan, ha ezt a céljukat elérték. Ezeket az intézkedéseket – majd látni fogják – 
vannak olyan béremelést ösztönző támogatási rendszerek is, amelyeket ajánlanak a kaposvári 
vállalkozásoknak, hogy magasabb bért fizessenek. Foglalkozik azzal az elemmel, amit ma már 
egy előterjesztés keretén belül tárgyalni fognak, az iparűzési adó kedvezmény formájában, ami 
a kutatásfejlesztési tevékenység kedvezőbb adóelbírálás alá esésének a rendeleti 
megfogalmazását jelenti, vagyis 10 %-kal csökkeni fog az adó. A Kötél Egyesületnek hálás 
köszönet és Önöknek tisztelt képviselők, mert nem kevés pénzt adtak, hogy az egyesület meg 
tudja csinálni a szertárát. Majdnem teljes már a kaposvári hírességekkel ellátott 
arcképcsarnokuk, amely az autóbuszokon található. dr. Taky Ferenc emléktábláját adták át a 
Noszlopy Gáspár utcában és felhívta a figyelmét a képviselőknek arra, hogy Rosta professzor 
úr szokásos évi tudomány emléknapi ülését ma este tartja meg. 
 
Előterjesztés következik a Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár igazgatói – magasabb 
vezetői – beosztásának ellátására vonatkozó megbízásról. Négy pályázat érkezett és ketten 
kérték a zárt ülésnek a megtartását, így törvény általi kötelezettségük, hogy zárt ülést rendeljen 
el a napirend tárgyalásánál. A nyilvánosság előtt köszönte meg dr. Horváth Katalinnak, 
Köpflerné Szeles Juditnak, Tóth Kornéliának és Horváth Péternek, hogy fontosnak érezték azt, 
hogy benyújtsák a pályázatukat a könyvtár igazgatói posztjára. Külön köszönte, hogy eljöttek 
és a képviselő-testület a rendelkezésére állnak. Megkéri a pályázókat, hogy 3 percben 
egészítsék ki, amennyiben ki akarják a pályázatukat és utána álljanak rendelkezésükre 
amennyiben kérdésük van. 
 
Zárt ülést rendelt el a napirend tárgyalásához. 
 
A Közgyűlés nyílt üléssel folytatta munkáját. 
 
Szita Károly polgármester: Köszönetet mondott mind a négy pályázónak, azért mert 
fontosnak tartották azt, hogy beadták a pályázatukat. Nem szokványos, hogy egy könyvtár 
igazgatói posztra ilyen sok pályázó érkezik, különösen az, hogy a pályázók belülről érkeznek. 
Azt bizonyítja, hogy fontosnak érzik azt, hogy nagyon jó könyvtára legyen a városnak. A város 
képviselő-testülete úgy döntött, hogy Horváth Péter pályázatát fogadta el és nevezi ki 
igazgatónak, amihez gratulál. Hálás köszönetet mond igazgató asszonynak az elmúlt évekért és 
azt kívánják mindnyájan, hogy egy olyan erős közösség formálódjon Horváth Péter igazgató úr 
részvételével, amelynek részese igazgató asszony is, amely a magasságokba tudja repíteni a 
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könyvtárukat. Gratulált mindnyájuknak, Katalinnak köszönte a munkáját, Péternek pedig jó 
munkát kívánt az igazgatói beosztásában.  
 
 

-----2. Előterjesztés a KVG Zrt. 45, 26 %-os tulajdoni részarányt képviselő 
részvényeinek a Kapos Holding Zrt. által történő megvásárlásáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Kováts Imre képviselő: Az előterjesztést olvasva az a gyanúja, hogy az AVE Magyarország 
Kft. megzsarolta a Kapos Holdingot, illetve az önkormányzatot. Vagy csak a jogos jussát 
követeli a cég és a névérték négyszereséért veszik meg a tulajdonrészét. Melyik igaz? Másik 
kérdése az volt, hogy ez a tranzakció nem új keletű, bár az előterjesztés most került fel. Egy 
évvel ezelőtt született döntés a telek megvásárlásáról és akkor kapta meg a polgármester úrtól 
a felhatalmazást a Holding vezérigazgató-elnöke, hogy ebben az ügyben tárgyaljanak. Miért 
nem tudtak erről az egy év alatt, hogy ilyen jelentős összegű konzekvenciákkal jár a 350 milliós 
telekvásárlás? 
  
Gombos Attila elnök-vezérigazgató: Elmondta, őt nem zsarolták meg, a Kapos Holdingot 
sem zsarolták meg, ha valakit megzsaroltak arra nem tud válaszolni. Véleménye szerint ez 
alaptalan feltételezés. A Holding alapító okirata szerint, most van itt az idő, hogy ezt a döntést 
idehozzák az alapító elé. A KVG Zrt-t felértékelték, ennek ennyi az értéke. Független értékelő 
értékelte, hogy ennyi az értéke az AVE és a Holding is elfogadta. Úgy tudja az értékelés 
csatolva van.  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3970   Száma: 16.11.10/2/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 08:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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189/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a KVG Zrt. 45,26%-os tulajdoni 
részarányt képviselő részvényeinek a Kapos Holding Zrt. által történő megvásárlásáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt., mint vevő és az AVE Magyarország Kft., mint eladó között, 
az AVE Magyarország Kft. tulajdonát képező, a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-ben 
meglévő, 45,26%-os tulajdonrészt megtestesítő, 54.040 ezer Ft névértékű részvények 
218.000.000 Ft vételáron történő megvásárlását jóváhagyja. A Közgyűlés egyúttal 
felhatalmazza a Kapos Holding Zrt. törvényes képviselőjét az ügyletre vonatkozó, az 
előterjesztés mellékletét képező részvény-adásvételi szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2016. december 31. 
 
 

-----3. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. cégjegyzésre jogosultak körének 
változtatásáról, illetve a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. nonprofit társasággá 

alakításáról----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3971   Száma: 16.11.10/3/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 08:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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190/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kapos Holding Zrt. cégjegyzésére 
jogosultak körének változtatásáról, illetve a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. nonprofit 
társasággá alakításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozza: 

1. A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. alapszabálya XI/8. pontjának módosítását az alábbiak 
szerint elfogadja: 
„XI/8. 
A társaság cégjegyzésére jogosultak 
 
- a vezérigazgató önállóan,  
- az Igazgatóság másik két tagja együttesen, 

- az alábbi, képviseleti, illetve cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók együttesen: 

Katona Sándorné (szül.: ………….., ..... ... ..., a.n.: ……….., 7…. ……., ……… utca 

…. szám alatti lakos) gazdasági igazgató, és 

dr. Szontágh Péter (szül.: ………., …... ... ..., a.n.: ………, 7…. ……, ……. u. …. szám 
alatti lakos) jogi osztályvezető.” 

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

2. A Közgyűlés a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. nonprofit gazdasági társasággá 
történő átalakítását az előterjesztés mellékletét képező alapító okirat-módosítás alapján 
jóváhagyja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2016. december 31. 

 
 

-----4. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: A 2017. évi ármegállapítások következnek, kezdve a helyi 
autóbusz-közlekedés díjainak megállapításával, mint a Holding tagvállalata kérte igazgató urat 
képviselje ezt az előterjesztést.  
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: Az előterjesztés is utal rá és korábban is többször a Közgyűlésen 
említésre került, hogy a régi használt autóbuszaikat értékesíteni kívánják. Szeretnék megtudni, 
hogy milyen stádiumban van a régi autóbuszok értékesítése? Tudtak-e belőle eladni, illetve van-
e folyamatban tárgyalás az értékesítést illetően? 
  
Gombos Attila elnök-vezérigazgató: A régi buszokból kettő adásvételi szerződésének most 
van folyamatban az aláírása. A Református Egyháznak szeretnének eladni kettő Scania buszt. 



11 
 

A többi buszból még nem sikerült értékesíteni. A régebbi Ikarus buszokból már sikerült párat 
értékesíteni, de emlékezete szerint 2-300 ezer forint körüli értéken tudnak eladni egy ilyen 
buszt. Viszont még így is kedvezőbb, mintha nekik kellene dolgozni vagy úgy kezelni, hogy 
közlekedési szempontból elfogadható legyen. Sajnos nem készült pontos adatokkal.  
 
Szita Károly polgármester: Kérte elnök urat, tájékoztassa a testületet. Tudja, hogy vannak a 
buszok között olyanok, amelyek bontásra mennek, vannak olyanok, amelyek nagyon sokat 
futottak. Tudja jól, hogy használt buszt eladni iszonyatosan nehéz. Kíváncsi rá, hogy mik lettek 
a régi buszokkal. Készítessen egy anyagot és küldje el részére, melyről tájékoztatni tudja 
képviselő urat is. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Nem az új, földgázzal üzemelő buszok üzemeltetési tapasztalataihoz 
kíván hozzászólni – bár az előterjesztés mellékletében szereplő számszerű adatok alapján 
indokolt lenne – hanem inkább az autóbusz menetrendekről szeretne néhány meglehetősen 
kritikus lakossági észrevételt közvetíteni. A nyári menetrend, amely a tömegközlekedési 
vállalat saját bevallása szerint is a takarékosság jegyében került kialakításra köztudottan a közel 
35 ezer kaposvári utazó többségének igényét – visszafogottan fogalmazna – korántsem elégíti 
ki. Az őszi-téli menetrend egy szeletével, nevezetesen a Kecelhegyi 3-as, 13-as és a 31-es 
buszokéval kapcsolatos lakossági véleményt szeretne ismertetni. Az egyik közösségi oldalon 
írt véleményből idő hiányában csak néhány mondatot idézne. „Az Egyenesi úton lakók évek 
óta folyamatosan könyörgünk, hogy legyen normális tömegközlekedés, de a polgármester úr 
egyszerűen meg sem hallja. Én már írtam a polgármester úrnak, de csak a szokásos 
általánosságokat válaszolta.” „Szégyen, hogy egy megyeszékhelyen másfél órát kell várnom 
hétköznap, hogy haza tudjak jutni, mivel hatig dolgozom, így nem érem el a 18 órakor induló 
buszt. A következő pedig 19:20-kor megy. Megoldás lenne, ha a 18:10-kor induló 13-as járat, 
vagy a 18:20-kor induló 31-es járat érintené az Egyenesi fordulót. Hiába könyörgünk, hogy a 
3-as járat sűrűbben járjon, hiába.” „Az Uránia lakótelepen sok kisgyerekes család él, aki nem 
teheti meg, hogy autóval közlekedjen, így kénytelen a gyereket, plusz bevásárlószatyrot másfél 
kilométeren keresztül húzni-vonni.” Ezek bizonyos perszonális észrevételek, de van egy 
általánosabb jellegű kritika, észrevétel nem tudja mennyire lehet ez megalapozott. „Ideje lenne 
átgondolni az egész város tömegközlekedését, mert a város szerkezete az utóbbi évtizedekben 
átalakult, sokan költöztek a kertvárosi részekre és bizony megkeseríti az életünket az, hogy 
körülményesen tudunk munka után hazajutni. Hétvégeken még rosszabb a helyzet.” Ezeket a 
gondolatokat szerette volna továbbítani a Közgyűlés tagjai felé, illetve a polgármester úr felé. 
 
 
Szita Károly polgármester: Akkor Gombos úr mit nem tudok elintézni, miért kényszerítem 
másfél órás sétára és várakozásra az embereket? Függetlenül attól, hogy ki volt a beíró, mert 
születnek ezek a beírások. Mi van a menetrenddel? 
  
 
Gombos Attila elnök-vezérigazgató: Feljegyezte ezeket az operatív kérdéseket és továbbítja 
a menetrend szerkesztő felé. Ilyen panaszlevelekkel nem találkozott, részére a cégvezető nem 
küldött tovább ilyen panaszleveleket. Nem tudta, hogy másfél órát kell várni, Kaposváron 
másfél óra alatt át lehet sétálni ez a saját véleménye, de ezeket mind továbbítja a vonalszámokat 
felírva. Ezeket meg fogja beszélni a cég vezetőjével. 
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Szita Károly polgármester: Ahhoz, hogy a jelenlegi jegyár és a jelenlegi járatszám maradjon 
a tavalyi évhez képest – tavaly 150 millió forint közösségi pénzből való kiegészítés kellett – 
120 millió forintot, 30 millióval kevesebbet adnak most. Ezt is úgy szeretnék adni, hogy nem 
az egészet csak 90 milliót adnak, bízva abban, hogy a 30 milliót majd nem kell hozzáadni. Ez 
az egyik megállapítás. A másik, hogy abban a pillanatban, amikor elkészül az autóbusz 
telephelyük – ez egy 4 milliárdos beruházás a Cseri úton – akkor ebben a beruházásban fognak 
egy gáztöltő kutat is építeni. Ma a kút ahol tankolnak az nem az ő tulajdonuk, az a távhő mögött 
van és a Főgázzal csináltatták. Amikor saját maguk kútjából, saját maguk szolgáltatnak, ki lehet 
jönniük egy 30 millió forintos megtakarítást az is eredményezni fog lefelé. Most ennyit kell 
fizetniük, hogy tankolni tudjanak a nem saját tulajdonban levő kutaknál. Akkor már egész 
emberi lesz az önkormányzat kiegészítésének a mértéke. Ugyanakkor egyet tudjanak, minden 
fontos, de a legfontosabb az, hogy legyen tömegközlekedés Kaposváron és ezt a 
tömegközlekedést városi fenntartásban, városi működtetésben üzemeltetik. Most el kellene 
kezdeni alapot képezni arra, van esélyük, de nem olyan nagy, hogy egyszerre le tudják cserélni 
az egész buszflottát. Ennek van előnye is, mert szépek, hátránya is, mert egyszerre fognak 
elromlani. Pótlásukról már most kell gondoskodni, nem akkor, amikor tönkremennek. Már most 
alapot kell képezni arra, hogy ezeket a buszokat pótolni tudják, elindultak egy irányba, kiírták 
a pályázatot, vesznek elektromos buszt. 500 millió forintjuk van rá, hogy elektromos buszt 
vegyenek, ezt a belvárosban fogják járatni azokon a területeken, ahol nagy a 
levegőszennyezettség. Olyan utcákon, ahol eddig nem járt busz, illetve keskenyebb, ahol 
nagyobb buszokkal nem engedélyezett behajtani. A jövő azt mutatja, hogy a gázolajos buszokat 
a sűrített földgázzal járó buszok, azokat pedig az elektromos buszok fogják felváltani és ez lesz 
a tömegközlekedés.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3972   Száma: 16.11.10/4/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
191/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi autóbusz-közlekedés díjainak 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
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1.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás 
2016. évben hatályos díjait 2017. január 1-től nem kívánja módosítani.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. november 20. (határozat közlésére)  

 
2.) A Közgyűlés a Kaposvári Közlekedési Zrt. részére 2017. évben 120.000 eFt önkormányzati 

támogatást biztosít, melyből hogy 90.000 eFt támogatás közvetlen átadásra kerül. 30.000 eFt 
céltartalékban kerül tervezésre, melynek átadásáról a részvénytársaság gazdálkodásának 
folyamatos figyelemmel kísérése mellett a gazdálkodás alakulásának függvényében és a 
2017. évi állami normatív támogatás összegének ismeretében dönt a Képviselő-testület. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2017. február 28. 

 
 

-----5. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 
jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte dr. Ábrahám Levente igazgató urat, akit az 
előterjesztés tárgyalására meghívott, mivel jelképes emelést kért a belépődíjakban.  
  
dr. Csillag Gábor jegyző: Kiegészítésként elmondta a bizottságok a határozati javaslatot 
támogatták azzal, hogy kérték a hivatalt, vizsgálják meg a Rippl-Rónai Emlékház és 
Látogatóközpontban megvalósítható egy kombinált jegy alkalmazását a Vaszary Emlékházzal 
kapcsolatosan is. Ezt a javaslatot támogatják, a hivatal meg fogja vizsgálni és egy javaslatot 
fognak előterjeszteni. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok: A módosító javaslatot bizottsági ülésen ő vetette fel. Kaposvár 
zászlaján Rippl-Rónai szerepel elméleti értelemben, rá a legbüszkébbek, de van egy másik nagy 
festő is, aki Kaposváron született Vaszary János. Az itt lévő Emlékház, amit emlékezete szerint 
10-15 éve alakítottak ki látogatottsága elég alacsony. Véleménye szerint az ott őrzött képeket 
sem váltogatták olyan gyakran, hogy érdemes legyen többször elmenni. Jó lenne, ha ennek az 
Emlékháznak is nagyobb reklámot tudnának csapni. Ezért vetette fel azt a javaslatot, hogy 
önmagában, ha valaki idejön Kaposvárra 700.- Ft elég magas összeg ahhoz, hogy egy kicsi 
emlékházba bemenjen. Jó lenne kombinálni, összevonni a jegyeket ezzel csábítani az 
embereket, ha már megvette a Rippl-Rónai Villába a belépőt ne kelljen további jegyet venni a 
Vaszary Emlékházba és fordítva is. Szeretné, ha a múzeum gondolkodna Vaszary kultuszának 
magasabb szintű ápolásáról is, természetesen ez a városnak is feladata.  
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Pintér Attila tanácsnok: Jó ötletnek tartja, amit megfogalmazott Szép Tamás tanácsnok úr. 
Ha jól tudja, a városháza készül arra, hogy idővel áttekinti azt a turisztikai kínálatot, amivel a 
város rendelkezik és tematikusan turisztikai csomagokat fognak összeállítani. Nyilvánvalóan 
akkor majd vissza lehet térni arra, amit tanácsnok úr kezdeményezett, hogy a turisztikai 
csomagoknak megfelelően alakítsák ki majd adott esetben a kombinált jegyárakat, hogy 
kedvező legyen adott esetben a kisgyerekes családoknak, az idősebbeknek, stb. Idővel, azt 
gondolja, nemcsak e tekintetben kell majd átgondolniuk azt, hogy hogyan állapítják meg az 
áraikat, hanem egy kicsit komplexebb áttekintést kell a turisztikában megvalósítaniuk.  
  
Szita Károly polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. Emlékezete szerint januárban 
volt munkaértekezleten igazgató úrral és kollégáival, ismét menni fog. Amit a Fekete István 
Látogatóközpontban tapasztalt az megerősítette abban, hogy érdemes volt a múzeumnak adni 
és a múzeum kezelésébe ezt a létesítményt és működtetését is. Röpke másfél óra alatt, míg ott 
tartózkodott találkozott Szentendréből, Esztergomból, nagyon sok helyről érkezőkkel és 
megkérdezve hogy érzik magukat nagyon szép véleményeket fogalmaztak meg. Amikor a 
Deseda fejlesztéséről gondolkodnak – arról kell gondolkodniuk, hogy kempinget építsenek – 
csak akkor fognak ide jönni, ha megfelelő szolgáltatást tudnak nyújtani. Jellemző rá, hogy hívás 
nélkül is bemegy a múzeumba és elsőként a pénztárba megy, ahol megkérdezi hány látogató 
volt aznap. Megelőlegezve, hogy van egy jelentős előrelépés nem is firtatja a jegyárakat. Arra 
szeretne nagyobb figyelmet kérni, ha a hajónál is átstrukturálják a jegyárakat, ne legyen olyan, 
hogy a nyári szezonban nem működik, mint ami most megtörtént. 
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3973   Száma: 16.11.10/5/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 08:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
192/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta az egyes önkormányzati 
intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
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1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Takáts Gyula Megyei és 
Városi Könyvtár 2016. évben hatályos belépődíjait 2017. január 1-től nem kívánja 
módosítani. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
   Dr. Horváth Katalin igazgató 
Határidő:  2017. január 1. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi Múzeum bruttó összegű belépődíjait 2017. január 1-től az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
Rippl-Rónai Múzeum (Fő u. 10.) 

Teljes árú jegy         800,- Ft 
Kedvezményes árú jegy        400,- Ft 
Családi jegy       1.700,- Ft 
Csoportos jegy (teljes árú)       700,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)       350,- Ft 
Kiállítás látogatási bérlet      1.200 Ft/fő/4 

alkalom 
Tárlatvezetés       2.800,- Ft 
ingyenes látogatás                     a jogszabályban meghatározottak szerint 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
 saját (a Múzeum által tartott)     700,- Ft/gyermek 
 Múzeumpedagógiai foglalkozás bérlet:  2.300 Ft/fő/4 alkalom 
 Kölyökmúzeum       500,- Ft/gyermek 
 Manómúzeum       800,- Ft/gyermek 
 Bőröndmúzeum Kaposvár városon belül   700,- Ft/gyermek 

    Kaposvár városon kívül   700.- Ft/gyermek + útiköltség 

 

Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont (Rómahegyi u. 88.) 
Teljes árú jegy       1.600,- Ft 
Kedvezményes árú jegy         800,- Ft 
Családi jegy       2.800,- Ft 
Csoportos jegy (teljes árú)     1.400,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)        700,- Ft 
Tárlatvezetés       5.000,- Ft 
Fotójegy        1.500,- Ft 
ingyenes látogatás                      a jogszabályban meghatározottak szerint 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
 saját (a Múzeum által tartott)       700,- Ft/gyermek 

 Múzeumpedagógiai foglalkozás bérlet:  2.300,- Ft/fő/4 alkalom 
 

Vaszary Emlékház (Zárda u. 9.) 
 Felnőtt jegy 700,- Ft 
 Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 350,- Ft 
 Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai) ingyenes 
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Szentjakabi Bencés Apátság Romkertje 
 Felnőtt jegy 550,- Ft 
 Nyugdíjas, diák és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 330,- Ft 
 Kaposváriak részére ingyenes 
 
Fekete István Látogatóközpont (Deseda) 

Teljes árú jegy          800,- Ft 
Kedvezményes árú jegy         400,- Ft 
Családi jegy       1.700,- Ft 
Csoportos jegy (teljes árú)        700,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)        350,- Ft 
Tárlatvezetés       2.800,- Ft 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
 saját (a Múzeum által tartott)       650,- Ft/gyermek 

Múzeumpedagógiai foglalkozás bérlet:   2.300,- Ft/fő/4 alkalom 
 
ingyenes látogatás                      a jogszabályban meghatározottak szerint 

 Elektromos kishajó menetdíjai: 
 

Megnevezés  

Bruttó menetdíj 
Kis körút 
(30 perces 
hajókázás) 

Látogató 
Központ - Kilátó 

(Kaposfüred) 

Látogató 
Központ Fahíd 

(67-es út) 

Desedai körút 
(2,5 órás 

nagy körút) 
Felnőtt/Teljes árú 
jegy 

500 Ft 500 Ft 750 Ft 1 700 Ft** 

Diák/Nyugdíjas jegy 400 Ft 400 Ft 600 Ft 1 500 Ft** 

Családi 
kedvezményes jegy 
(2 felnőtt+ 2 gyerek) 

1 500 Ft 1.500 Ft 2 250 Ft 6 500 Ft*** 

Madármegfigyelő 
körút* 

 
780 Ft 

 
nincs 

Különjárat (max. 11 
fő) 

6 500 Ft 13 000 Ft 

Kerékpár felár 250 Ft/db  

 
Egyéb hajózási feltételek: 

• 6 éves kor alatti gyermekek részére az utazás ingyenes 
• 14 éves kor alatti gyermekek csak felnőtt kísérettel utazhatnak 
• A kirándulóhajó különjáratként bérlése csak a Látogatóközponttal előre egyeztetett 

időpontban lehetséges 
• Csoportokkal érkező kísérő tanárok számára az utazás ingyenes 
• A madármegfigyelő körút a kora reggeli órákban indul és minimum 4 fő szükséges 

(max. 11 fő) ahhoz, hogy a hajó elinduljon, a madármegfigyelésre a 
látogatóközpontban előre be kell jelentkezni 
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• A Desedai nagy hajó körút 10 fő esetén indul el, amennyiben ennél kevesebb ember 
kívánja igénybe venni ezt a kirándulást, abban az esetben a hajót különjáratként lehet 
igénybe venni előzetes egyeztetés alapján 

• A Desedai nagy hajó körút családi kedvezményes jegy igénybevételével előzetes 
egyeztetés után akkor lehetséges, ha 2 család vált ilyen típusú jegyet (max.11 fő) 

 
Csónak és kerékpár-kölcsönzési bruttó díjak: 
a) csónakkölcsönzés: fél óra:     500 Ft 

     1 óra:     700 Ft 
     2 óra:  1.400 Ft 
     kaució:    500 Ft 
 

b) kerékpárkölcsönzés: 3 óra:     700 Ft 
     5 órára: 2.000 Ft 
     kaució: 1.000 Ft 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
   dr. Ábrahám Levente igazgató 
Határidő:  2017. január 1. 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Együd Árpád 
Kulturális Központ 2016. évben hatályos belépődíjait 2017. január 1-től nem kívánja 
módosítani. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
    Szalay Lilla igazgató 
Határidő:  2017. január 1. 

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt vizsgálja 

meg és tegyen javaslatot olyan, a Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpontban 
megváltható kombinált jegy alkalmazására, amely belépési lehetőséget biztosít a 
Vaszary Emlékházba is. 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
    dr. Ábrahám Levente igazgató 
Határidő:  2017. március 31. 

 
 

-----6. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról----- 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
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Szita Károly polgármester: Adót csökkentenek azon túlmenően, hogy nem növekednek a 
helyi adóterhek. Azzal együtt sem növekednek, hogy a Megyei Jogú Városokat figyelembe 
véve mérsékelt adóztatást folytat Kaposvár. Kommunális adónak egy elemét hozták ide most 
be megelőlegezve a decemberi Közgyűlést, de a rendeletről most kell dönteniük, ki kell 
hirdetniük, ha január 1-el életbe akarják léptetni. Érdemes szétnézni Kaposváron, menjenek el 
a kisgáti lakótelep felé, nézzék meg mennyi építkezés van, iszonyatosan sok. Aki a CSOK 10-
et választotta több támogatásban is részesülhet, megelőlegezve a decemberi előterjesztést, 
amiben azt kérte, hogy egyrészt a letelepedési támogatást segíti, másrészt a helyben maradást, 
kisgyermekvállalást. Ennek a programnak a koncepcióját a képviselők elfogadták és abban 
maradtak, hogy november 15-ig kérik a koncepcióhoz való válaszokat és azt lezárva elkészítik 
a rendeleti megjelenítését ennek a csomagnak, hogy az januárban hatályba tudjon lépni. Ebben 
a koncepcióban már szerepel, amit elfogadtak, hogy 10 éves adómentességet kap az, aki CSOK 
10-et igényelt. Emellett most kell dönteniük arról, hogy ha változtatni akarnak az 
adórendeletükben akár növelésben, akár csökkentésben. Növelésre nem tettek javaslatot, az 
iparűzési adó esetében pedig preferálni kívánják 10 % adókedvezménnyel azokat, akik 
kutatásfejlesztési tevékenységet végeznek. Tudniuk kell, hogy – erről is most kell dönteniük – 
arról ráérnek decemberben dönteni, hogy milyen munkahelyteremtő támogatást adnak azoknak, 
akik új munkahelyeket teremtenek. Vagy milyen támogatási rendszert alakítanak ki azoknak, 
akik hiányszakmában itt telepednek le. Vagy Kaposvárról elmentek, de ezért visszajönnek, mert 
itt van az állandó lakhelyük. Arról most kell dönteniük, ha adóban változtatni akarnak. A K+F 
tevékenységet végzőket eddig már az állami adórendszer is támogatta az iparűzési adó rovására. 
Megengedte központi jogszabályként, ott az adóalapból írhatták le azt, ami a K+F 
tevékenységre vonatkozik. 16 ilyen cég élt ezzel a lehetősséggel Kaposváron tavaly. Kérték a 
Kormányt, hogy helyben a K+F tevékenységet végzőket is támogathassák a felett, amit a 
törvény előír. Erre jött a 10 % kedvezmény az előzőből 12 millió forint adókiesés volt, ebből 
még plusz 31 millió forint adókiesés várható. Abban bízik, hogy nem csak 16 cég fog K+F 
tevékenységet végezni, igaz ez iparűzési adó kiesést fog jelenteni, de sokkal fontosabbnak 
tartja, hogy ezzel a tevékenységgel a jövő iparágát, a legkorszerűbb, legmodernebb iparágat 
valósítják meg, mert ez hozza majd a magasabb munkabéreket is Kaposvárra, ezért adják ezt a 
10 % adómentességet. Ha a gazdaság erős, akkor erős a város, ha a gazdaság jól prosperál, 
akkor több a befizetett adó, mert magasabb az árbevétel, több utat, járdát tudnak megjavítani, 
megcsinálni, többet tudnak fordítani az óvodáikra, több szociális támogatást tudnak adni. Ha 
kevés az adó, akkor kevesebbet tudnak adni, ennyire egyszerű. Ezért ennyire fontos magának a 
gazdaságnak az erősödése. Megtartják azokat a mentességeket és kedvezményeket, amelyeket 
az előző esztendőkben alkalmaztak. Például, ha lehetőséget biztosítanak arra, hogy a 
vállalkozásaik az adót, amennyiben likviditási problémájuk van, ne akkor fizessék be amikor 
kell, hanem kapnak részletfizetési kedvezményt és kapnak halasztott fizetési lehetőséget ezzel 
továbbra is élhetnek. 91 vállalkozás élt ezzel tavaly, több mint 400 millió forint helyi adóval. 
Ez az önkormányzatnak likviditási problémát okoz, mert annak a 400 millió forintnak abban az 
időpontban kellett volna bejönnie, amikor Molnár igazgató úr megcsinálja az éves likviditási 
tervet, hogy finanszírozható és működtethető legyen a város. Ha nem akkor jön be bevételként 
az a pénz, akkor az önkormányzatnál okoz problémát, de most erős a város, ezért hagyják meg 
ezeket a lehetőségeket. Ugyanez vonatkozik a kommunális adónál is, akinek az anyagi helyzete 
olyan, hogy ezt a mértékű kommunális adót sem tudja fizetni az is kérhet továbbra is 
mentességet a befizetés alól. Minden mentességet meghagytak, ami az előző években volt, nem 
emelésre tettek javaslatot az adóban, hanem csökkentésre.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 3974   Száma: 16.11.10/6/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 39/2016.(XI.11.) 
önkormányzati rendeletét a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
76/2008.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.  

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3975   Száma: 16.11.10/6/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 40/2016.(XI.11.) 
önkormányzati rendeletét az építményadóról szóló 77/2008.(XII.15.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 3976   Száma: 16.11.10/6/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 41/2016.(XI.11.) 
önkormányzati rendeletét a telekadóról szóló 78/2008.(XII.15.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3977   Száma: 16.11.10/6/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 42/2016.(XI.11.) 
önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 79/2008.(XII.15.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
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-----7. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 

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

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3978   Száma: 16.11.10/7/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
193/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 49/1993.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2017. évi költségvetési rendeletében a bérlakás-

állomány fenntartására 3.180 eFt-ot biztosít.  
 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2017. február 28. 
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény részére a Nyugdíjasház különszolgáltatási díjjal nem fedezett  
503 eFt költségét a 2017. évi költségvetésében biztosítja.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2017. február 28. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3979   Száma: 16.11.10/7/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 43/2016.(XI.11.) 
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.  

 
Szita Károly polgármester: Ahhoz, hogy az önkormányzati bérlakások kezelését a lakbér 
finanszírozza, közel 6 %-os lakbéremelésre lenne szükség. Helyette ez a javaslat arról szól, 
hogy 2,58 %-os legyen az emelés és az önkormányzat igaz, hogy az előző évekhez képest is 
mindig kevesebb mértékben, de mindig hozzájárul a Vagyonkezelő működéséhez pár millió 
forinttal, hogy ezt a szintet tudja tartani. 
  
 

-----8. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
 

dr. Csillag Gábor jegyző: Kiegészítésként elmondta, a Jogi Bizottság támogatta az 
előterjesztést. A Pénzügyi Bizottság azzal a kiegészítéssel támogatta, hogy a Hivatal vizsgálja 
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meg, hogy a helyiség bérleti díj kapcsán kedvezményben részesülők szabálytalan működése 
esetén a bérleti díj kedvezmény visszavonható legyen. Ezt meg is fogják vizsgálni. 
 
 

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Megjelentek a Fő utcai teraszokon olyan bódé, fülke, vagy pavilon 
jellegű építmények, amelyek most már állandóan ott lesznek, téliesítve vannak. Ez már teljesen 
más kategória, mint az, ami az eredeti elképzelés volt. Eredetileg az volt az elképzelésük, hogy 
engedjék az idegenforgalmi egységeknél, vendéglátóhelyeknél, hogy teraszokat létesítsenek, 
ezt állandóan használják. Megengedték, hogy ne kelljen elbontani, mert régen az volt a szabály, 
hogy télen a sétáló utca, legyen sétáló utca álljon vissza az eredeti rend, ha jön a tavaszi-nyári 
időszak, akkor települjenek ki. Később nem bontották el, akkor bútorraktárak lettek, akkor 
elérték azt, hogy csak azok működtethették a teraszukat, akik télen is tudnak szolgáltatást 
nyújtani. Ezzel egyet is lehet érteni, de azzal már nem, hogy beépítenek 2 m2 pavilont, ami 
állandóan ott áll az év minden napján. Nem gondolná, hogy a fagylaltozó gépeket, vagy egyéb 
más egységeket ott kell működtetni a Fő utca kellős közepén és ezt természetesen ingyenesen 
bővítheti a vállalkozó. Nagyon fontos, hogy Kaposváron az idegenforgalom és a vendéglátás 
fejlődjön, úgy gondolja téli időszakban nem ez jellemző, hogy nagy turista tömegek vannak itt 
Kaposváron, hogy ott kelljen a plusz kiszolgálást nyújtani. Amikor ezt a javaslatot tette ezekre 
az állandósult pavilonokra, vagy bódékra gondolt. 
 
Szita Károly polgármester: Amit javasoltak azt jelenti számára és úgy tudja lefordítani, hogy 
a szabálytalanságot tűri, csak visszaemeli a bérleti díjat és nem adja a kedvezményt. A 
szabálytalanságot meg kell szüntetni, nem függ össze számára a bérleti díj kedvezménnyel. 
Pénzért nem lehet megváltani a szabálytalanságot, ha befizeti, akkor tarthatja? Nem, a 
szabálytalanságot meg kell szüntetni, ez arról szól, ami itt van. Rém rondák azok a fekete 
fagylaltos bódék, 3 db van kint a sétáló utcán, de meg fogja vizsgáltatni annak a lehetőségét, 
hogy lehessen zárttá tenni csak télre a teraszokat, plexivel, átlátható formában.  
  
Kováts Imre képviselő: A bizottsági ülésen nem arról volt szó, hogy nem kell megszüntetni a 
szabálytalan parkolást. Ha nem elegendő az ismételt szabálysértési díjak kiszabása, akkor ennek 
sokkal hatékonyabb eszköze lehet a szabálysértési bírság mellett a többszörös díjcsökkentésnek 
a visszavonása. Gyakorlatilag nem helyettesítené a szabálysértést, ha már az önkormányzatnak 
nincs fizikális lehetősége arra, hogy behajtsa, akkor jelentős költséget okozó büntetés 
kiszabásáról lehet szó. 
  
Szita Károly polgármester: Ezt tudja támogatni, így más, mint amit kiolvasott a bizottsági 
véleményből. Ezt fogja szavazásra feltenni, hogy ebben a megközelítésben fogadják el a 
bizottság kiegészítő javaslatát és azzal együtt az előterjesztést.  
  
Pintér Attila tanácsnok: Megragadta figyelmét, amit Szép Tamás tanácsnok úr mondott és 
vele ellentétben polgármester úrral ért egyet. Gondolják át, hogy a teraszokat hogyan lehet 
téliesíteni és minél inkább komfortossá tenni a vendéglátást Kaposváron akár az őszi, kora 
tavaszi és a téli időszakban. Kaposvártól kisebb városokban is ez megvalósul, és a vendégek 
szeretik. Itt nem csak a turistákról van szó, hanem mindenkiről szó van, aki ezeknek a 
vendéglátóhelyeknek a szolgáltatását igénybe akarja venni. Azt gondolja, hogy helyén való 
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törekvés lenne, hogy tekintsék át, lehet-e téli időszakban használttá és komfortossá tenni a 
teraszokat és lehetőséget tudnak-e biztosítani arra, hogy megfelelően esztétikus legyen és 
városképileg ne legyen zavaró. 
 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 3980   Száma: 16.11.10/8/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
194/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2017. január 01. napjától azon, magántulajdonában lévő 
garázsfelépítmények alatti, önkormányzati tulajdonú, közterületi földterületekre 
létrejött bérleti szerződések esetében, melyek azt lehetővé teszik, érvényesíti a hatályos 
közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. 
(II.29.) önkormányzati rendelet által megállapított díjtételeket. 

 
 Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:     Molnár György igazgató 
Határidő:               2017. március 31. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt vizsgálja 

meg és tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a helyiség bérleti díj kapcsán 
kedvezményben részesülők szabálytalan működése esetén a bírság szankció 
alkalmazása mellett a bérleti díj kedvezmény is visszavonható legyen. 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2017. március 31. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3981   Száma: 16.11.10/8/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 44/2016.(XI.11.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  

 
 
-----9. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 

formákról szóló - többször módosított - 51/2007. (XI. 14.) számú önkormányzati 
rendelet a "Tehetséges fiatalok Kaposvár jövőjéért" polgármesteri díj bevezetéséhez 

szükséges módosításáról----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Kérdése volt, évente egyszer, egy alkalommal adják a díjat? 
 
Szita Károly polgármester: Igen, egyszer. 
 
 

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

#: 3982   Száma: 16.11.10/9/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 45/2016.(XI.11.) 
önkormányzati rendeletét a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  

 
 
-----10. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet a "Tehetséges fiatalok Kaposvár 
jövőjéért" polgármesteri díj bevezetéséhez szükséges módosításáról----- 

 
 

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

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

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

#: 3983   Száma: 16.11.10/10/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 46/2016.(XI.11.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 85/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.  

 
 
-----11. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 

Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: 1960-ban elkezdték építeni a társasházakat. 1985-ig ezekbe a 
házakba termofor kéményeket építettek gyűjtőkéményeknek. Ez akkor még jó volt, mert nem a 
gáztüzelés volt az elterjedt, vagy távfűtött lakások voltak, vagy fa-, széntüzelés volt ezekben a 
házakban is. 1985. január 1-jével be kellett tiltani már a termofor kéményeknek a gyártását, 
mert veszélyesek lettek a gáztüzelésű módhoz. Nem tudják megmondani pontosan, hogy 
mennyi ilyen kémény van, 80-100 ezer körül lehet az országban. Elkezdődött tavaly előtt 
ezeknek a kéményeknek az ellenőrzése és folyamatosan folytatódik. Korábban már volt 
pályázati lehetőség és országos pályázati kiírás is ezeknek a kéményeknek a javítására. Akkor 
a város is tett mellé pénzt, akkor 1/3-át lehetett elnyerni az országos pályázatban. Ezt egészítette 
ki a város 1/3-al, így a lakóknak csak 1/3 költség maradt. Félre tették rá az alapot, de egyetlen 
pályázat sem érkezett be. A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökeként beszélt Pintér 
miniszter úrral, el is készítettek egy pályázati kiírást. Ezt elküldte Varga miniszter úrnak annak 
érdekében, hogy fontolják meg, hogy egy országos pályázati rendszert újból elindítanak a 
termofor kéményeknek a javítására. Nem sok lakást érint a városban, addig javasolta, hogy 3 
millió forintos keretösszeget különítsenek el és a felújítás fele maximum 150.000.- Ft erejéig, 
akik igénylik, nyújtsanak támogatást. Az előterjesztésben leírták, hogy rengeteg módszer van 
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ennek a kiváltására, átalakítására. Mindenképp várja, hogy az állam is lépjen e tekintetben, mert 
nem egyedi, kaposvári problémáról van szó. Főleg a következő esztendőben, amikor tömeges 
lesz a Katasztrófavédelem részéről az ellenőrzés. A kéményseprők ezt elsumákolták, várja, 
hogy az országban több ilyen kérelem meg fog jelenni. 
  
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Az előterjesztést támogatja, viszont általánosabb jellegű dologra 
kívánja felhívni a figyelmet, amit a jövőben figyelembe kellene venni. Kéményekről beszél, de 
nemcsak kéményekre gondol, a városban van 20-30 ezer kémény társasházaknál, 
magántulajdonban, cégeknél. Mindig egy bizonyos szűk kör kapta a kedvezményeket, 
függetlenül attól, hogy milyen anyagi, szociális körülmények között éltek a lakásban élők. Úgy 
gondolja, hogy a jövőben minden egyéb lakhatással, lakásfelújítással kapcsolatos vissza nem 
térítendő támogatásnál be kell venni a szociális rászorultsági alapot is. Ilyen esetben mindenkit 
támogatnak adott társasházban, függetlenül attól, hogy milyen anyagi körülmények között él, 
holott vannak a városban nagyon sokan olyan idősek, egyedülállók, akik a családi házukat, ha 
bármilyen gond van, csak akkor tudja megoldani, ha van megfelelő pénze. Az elkövetkező 
időszakban rászorultsági alapot is vegyenek figyelembe. 
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3984   Száma: 16.11.10/11/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
195/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az átruházott hatáskörben 
felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló  
51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, 
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hogy az Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keretben meghatározott célokra 
3.000 ezer Ft-ot biztosít az önkormányzat 2016. évi általános felhalmozási tartalékának terhére. 
 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2016. november 30.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3985   Száma: 16.11.10/11/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 47/2016.(XI.11.) 
önkormányzati rendeletét az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási keretek 
és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995.(XII.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  

 

-----12. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Pintér Attila tanácsnok: Lát-e polgármester úr lehetőséget arra, hogy Kaposvár kártyával ki 
lehessen váltani az 1.000.- Ft-os bérletet? Úgy, hogy aki Kaposvár kártya tulajdonos annak ne 
kelljen megváltani az 1.000.- Ft-os kedvezményes parkolásra jogosító bérletet? 
  
Kováts Imre képviselő: Az előterjesztés bevezet a bérletek kapcsán egy korosztályi korlátot 
negyedikes általános iskoláig bezárólag. Ötödikben már nem kocsival fogják vinni a gyereket 
iskolába? Az előterjesztés mellékletében szerepel a hatásvizsgálat, hogy díjbevétel növelést 
jelent. Ami nyílván nem jelentős, de azt gondolja miért éppen a negyedik, miért nem a hatodik 
osztály?  
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Szita Károly polgármester: Szerette volna megoldani a problémát, ezért arra kérte jegyző urat 
mérjék fel a Megyei Jogú Városokban azt, hogy van-e olyan gyakorlat, ami választ ad arra a 
kérdésre, hogy reggel – nem érint minden iskolát – van-e arra megoldás, hogy rövid időre 
amikor viszik a gyereket az iskolába, óvodába, bölcsibe, vagy hozzák - vannak olyan helyek 
ahol fizető parkoló van -, ne kerüljön ki mikuláscsomag erre a pár percre. Jegyző úr nagyon jó 
munkát végezve, 9 városban van valami módszer erre, akik kezelik ezt a problémát. Erre hozták 
a számára is elfogadható javaslatot, nem az évi 1.000.- Ft, mert attól nem fognak több járdát 
felújítani, csak kell, hogy legyen valami jelképe és nem a Kaposvár kártyához kötötten kell, 
hogy meglegyen a jelképe az óvodába, iskolába járáshoz kötötten. Ez arról szól, ha beviszik a 
gyereket az iskolába, bölcsibe, óvodába akkor van egy látogatási bizonyítványa, akkor ingyen 
kaphassa meg ezt a lehetőséget, hogy évi 1.000.- Ft-os bérlet vásárlásával parkolhat. 
Megkérdezett 1-2 tanárt, mikortól engedik be egyedül a gyereket az iskolába? Azt mondták alsó 
tagozatban még általában bekísérik, de felsőben már nem. Javasolta, hogy induljanak el ezzel 
és mérjék fel, hogy egyáltalán milyen hatása van. Ha valóban azt látják, hogy még ötödikes 
korban is, vagy akár hatodikos korban is kíséri a szülő a gyerekét, mert szükség van arra, akkor 
egészítsék ki. A problémára szerettek volna valami választ adni, hogyha ez a probléma nem áll 
meg negyediknél, akkor egészítsék ki ötödikre. 
  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Arra a kérdésre reflektálva, amit Kováts képviselő társa tett fel, miért 
nem úgy készült az előterjesztés, hogy ezt is átgondolták? Aki egyébként olvasta ezt a hírt a 
korábbi sajtótájékoztató alapján, mindenkiben ez a kérdés merül fel, amit Kováts Imre 
képviselő társa tett fel, hogy miért húzzák meg a határvonalat az alsó tagozatnál? Polgármester 
úr azt mondja, hogy egyébként nyitott erre és a valóság az, hogy igény lenne esetleg felső 
tagozat alsóbb évfolyamaiban erre a kedvezményes parkolásra, akkor miért nem úgy készült az 
előterjesztés? A másik, amit ő kérdezett, nem azt javasolta, hogy csak a Kaposvár kártyával 
rendelkezők kaphassák meg a kedvezményes parkolási lehetőséget, hanem azt vetette fel, hogy 
el tudná azt képzelni, hogy a kártyával rendelkezők megkapják azt a további kedvezményt, 
hogy jogosultak legyenek a kedvezményes parkolásra úgy, hogy nem kell befizetniük az 1.000.- 
Ft-ot. Egyébként, ami le van írva az előterjesztésben, azokra vonatkozna, akik nem 
rendelkeznek Kaposvár kártyával, tehát bővítenék a kártyával elérhető lehetőségeket ezzel a 
szolgáltatással. 
  
Kováts Imre képviselő: Mint érintett tette fel a kérdést és a negyedik osztályos korlátozás azt 
gondolja, hogy elsősorban nem korosztályi kérdés, hanem távolsági kérdés. Az unokája 
hetedikes és busszal tud egyedül közlekedni most már, de ha arról van szó, el kell menni érte 
az iskolába, meg el is viszik, de parkolás szempontjából nem érintett, mert annak az iskolának 
nincs fizető parkolója. Nemcsak arról van szó, hogy mikor engedik el egyedül a gyereket, 
hanem milyen távolságra viszik, ahol parkolási díjat kell fizetni. A másik ismerve magukat 
nyílván ezt a rendeletet meg fogják szavazni, nem jelent-e abban az időintervallumban parkolási 
jogot – valaki ott hagyja az autóját – ezeket a bérleteket, ha kiadják időkorlátozást is kellene 
bevezetni. Valahogy jelezni kellene, hogy 10 perc, vagy 5 perc, ezt végig kellene még gondolni. 
  
dr. Szép Tamás tanácsnok: Nem érti a képviselők hozzáállását. Van egy előterjesztés, amiben 
pozitív, kedvezményes dologról van szó. Nem kell fanyalogni, hogy miért ennyi, örüljenek, 
hogy egyáltalán elindul valami, majd meglátják, hogy beválik vagy nem. El kell kezdeni, ez is 
egy plusz dolog, örülni kell neki.  
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dr. Pintér Rómeó tanácsnok: Arra hívta fel a figyelmet, hogy az előterjesztésnek az 
életszerűsége nem abból áll, hogy a 13-14 éves gyereket nem kell elvinni autóval iskolába. Itt 
arról van szó, hogy nem szükséges bekísérni, elég lényegében egy félperces megállót ejteni az 
iskolánál. Ehhez viszont úgy gondolja nem szükséges parkolási jogosultságot kibocsájtani az 
érintett szülőknek, időkorlátot pedig egyébként tartalmaz az előterjesztés. 
  
Szita Károly polgármester: Megköszönte jegyző úrnak a munkájukat, nagyon nagy 
körültekintéssel hozták be az előterjesztést. Meg akarnak oldani egy problémát, erre hoztak egy 
javaslatot, azért mert problémaként jelentkezett. Kérte, hogy fogadják el az előterjesztést és az 
előttük levő tavaszi szünetig kérjék meg a jegyző urat arra, hogy konzultáljon a KLIK-kel, 
pedagógusokkal, szülőkkel, hogy ennek a négy hónapnak a tapasztalatai alapján, ha változtatni 
kell ezen valamit, akkor ezt a változtatási szándékot jelezzék. Ezt a változtatási szándékot pedig 
előterjesztik, mert nem ezen múlik, hogy negyedikes vagy ötödikes a gyerek. 
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3986   Száma: 16.11.10/12/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 48/2016.(XI.11.) 
önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  

 
-----13. Előterjesztés a temetkezési díjak, valamint a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló 
közszolgáltatási díjak felülvizsgálatáról----- 

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

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

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

#: 3987   Száma: 16.11.10/13/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
196/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a temetkezési díjak, valamint a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére 
irányuló közszolgáltatási díjak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat 
hozta: 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetkezési helyek megváltásáért, illetve 
újraváltásáért, a temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
igénybevételéért fizetendő, valamint a városi köztemetőkben vállalkozásszerűen munkát 
végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás 2016. évben hatályos díjait 2017. 
január 1-től nem kívánja módosítani. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2016. november 20. (határozat közlésére) 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 2016. 
évben hatályos lakossági és közületi díjait 2017. január 1-től nem kívánja módosítani. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2016. november 20. (határozat közlésére) 
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-----14. Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési 
feltételeinek biztosítására beadott pályázatról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 3988   Száma: 16.11.10/14/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
197/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 
(KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására beadott pályázatról szóló előterjesztést, és úgy 
határozott, hogy a tájékoztatást elfogadja és támogatja a projekt 333.334 Ft teljes bekerülési 
költségen történő megvalósítását. A szükséges önerőt 33.334 Ft + 2.200 Ft pályázati díj 
összegben az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében az általános működési 
tartalékra elkülönített keret terhére biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2017. július 31. 
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-----15. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek hasznosításáról és értékesítéséről----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3989   Száma: 16.11.10/15/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
198/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a nem lakás célú helyiségek bérletére 
érkezett ajánlatokról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 
1.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd utca 31. szám alatti 38 m2 

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

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot – 
tekintettel arra, hogy a bérleti szerződés lejártát megelőzően benyújtásra került az ajánlat 
és, hogy ajánlattevő azóta is birtokban van -  2016. szeptember 01. napjától határozott 3 
éves időtartamra bérbe adja 15.748,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért az ÉFOÉSZ Értelmi Sérültek 
Somogy Megyei Egyesülete (7400 Kaposvár, Bárczi G. u. 2.) részére iroda céljára. A 
bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket 
nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

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



35 
 

2.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Füredi utca 41-43. szám alatti 166 
m2 alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot – 
tekintettel arra, hogy a bérleti szerződés lejártát megelőzően benyújtásra került az ajánlat 
és, hogy ajánlattevő azóta is birtokban van - 2016. október 01. napjától határozott 5 éves 
időtartamra bérbe adja 25.927,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Compass Egyesület (7400 
Kaposvár, Füredi utca 41.) részére iroda céljára. A bérleti díj évente az infláció mértékével 
emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2016. december 31. 
 
3.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Ady Endre utca 3. szám alatti 69 

m2 alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben az ajánlattevő a 
hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz (helyi és NAV adóigazolás, bánatpénz 
befizetéséről szóló igazolás, bírósági bejegyzés másolata). 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot – 
tekintettel arra, hogy a bérleti szerződés lejártát megelőzően benyújtásra került az ajánlat 
és, hogy ajánlattevő azóta is birtokban van - 2016. október 01. napjától határozott 3 éves 
időtartamra bérbe adja 21.537,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Gold Consulting Szociális 
Szövetkezet (7400 Kaposvár, Szigetvári u. 111.) részére iroda céljára. A bérleti díj évente 
az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, 
azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2016. december 31. 
 
4.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Ady Endre utca 3. szám alatti 72 

m2 alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben az ajánlattevő a 
hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz (helyi és NAV adóigazolás, bánatpénz 
befizetéséről szóló igazolás, bírósági bejegyzés másolata). 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot – 
tekintettel arra, hogy a bérleti szerződés lejártát megelőzően benyújtásra került az ajánlat 
és, hogy ajánlattevő azóta is birtokban van – 2016. október 01. napjától határozott 3 éves 
időtartamra bérbe adja 5.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Gold Consulting Szociális 
Szövetkezet (7400 Kaposvár, Szigetvári u. 111.) részére raktározás céljára. A bérleti díj 
évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem 
tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2016. december 31. 
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5.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre utca 14. szám alatti 
irodaépület I. emeletén lévő 17. számú 16,4 m2 alapterületű irodahelyiség bérletére 
benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást 
eredményesnek minősíti, amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlási kötelezettségének 
eleget tesz (helyi és NAV adóigazolás, bánatpénz befizetéséről szóló igazolás, bírósági 
bejegyzés másolata). 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget – tekintettel 
arra, hogy a bérleti szerződés lejártát megelőzően benyújtásra került az ajánlat és, hogy 
ajánlattevő azóta is birtokban van - 2016. június 01. napjától határozott 3 éves időtartamra 
bérbe adja 4.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Polgári Szabadság Platform Egyesület (7400 
Kaposvár, Somssich Pál u. 9.) részére azzal, hogy a bérleti szerződés tartalmazza, hogy 
amennyiben a bérbeadó más célra kívánja hasznosítani a helyiséget, a bérleti szerződés 60 
napos felmondási idővel felmondható. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre 
kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2016. december 31. 
 
6.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő utca 12. szám alatt lévő, 

Megyeház utcai bejárattal rendelkező 9,85 m2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott 
pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek 
minősíti, amennyiben a pályázó a hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz (helyi és NAV 
adóigazolás, vállalkozói igazolvány másolata). 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget – tekintettel 
arra, hogy a bérleti szerződés lejártát megelőzően benyújtásra került az ajánlat és, hogy 
ajánlattevő azóta is birtokban van - 2016. augusztus 01. napjától határozott 5 éves 
időtartamra bérbe adja 6.748,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért Jánokiné Tarró Katalin (7400 
Kaposvár, Deseda utca 2.) részére. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre 
kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2016. december 31. 
 
7.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Dózsa György utca 14. szám alatt 

lévő 17 m2 alapterületű garázs bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a garázst – tekintettel arra, 
hogy a bérleti szerződés lejártát megelőzően benyújtásra került az ajánlat és, hogy 
ajánlattevő azóta is birtokban van - 2016. szeptember 01. napjától határozott 3 éves 
időtartamra bérbe adja 8.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Kapossimplex Kft. (7400 
Kaposvár, Martinovics utca 16.) részére. A bérleti díj évente az infláció mértékével 
emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2016. december 31. 
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8.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Dózsa György utca 14. szám alatt 
lévő 15 m2 alapterületű garázs bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a garázst – tekintettel arra, 
hogy a bérleti szerződés lejártát megelőzően benyújtásra került az ajánlat és, hogy 
ajánlattevő azóta is birtokban van - 2016. szeptember 01. napjától határozott 3 éves 
időtartamra bérbe adja 7.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Kapossimplex Kft. (7400 
Kaposvár, Martinovics utca 16.) részére. A bérleti díj évente az infláció mértékével 
emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2016. december 31. 
 
9.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Zárda utca 31. szám alatt lévő 15,50 

m2 alapterületű „garázs” megnevezésű ingatlan és a hozzá tartozó 65 m2 eszmei hányad 
vételére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a vételére kiírt ajánlatkérési felhívást 
eredményesnek minősíti. 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a garázst a pályázati 
kiírásban szereplő feltételekkel értékesíti Porkoláb Tamás (7400 Kaposvár, Zárda utca 29. 
2/6) részére azzal, hogy  

- vételár, mint induló licitár 600.000,-Ft, melyet ÁFA nem terhel; 
- vevő köteles a vételárral egyidejűleg megfizetni az értékbecslés 13.000,-Ft összegű 

díját; 
- az adásvételi szerződés elkészíttetése és a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási 

átvezettetése vevő kötelezettsége és költsége.  

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2017. január 31. 
 
10.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy 

térítésmentesen használhassa 2016. december 31. napjáig a Táncsics Mihály Gimnázium 4 
tantermét (ebből 3 tantermet csak szólampróbák esetén) keddi és csütörtöki napokon 2-2 
óra időtartamban a „Szárnyas Szó” Alapítvány, míg szerdai és pénteki napokon 2-2 
óraidőtartamban az Arcadelt Kamarakórus Egyesület. Egyúttal a Közgyűlés kezdeményezi 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál, hogy Csiky Gergely Színház 
rekonstrukciójának időtartamára a fenti feltételekkel 2017. január 01. napjától a 
továbbiakban is biztosítsa a próbahelyet az Alapítvány és az Egyesület számára. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató 
   Sziberné Fehér Éva intézményvezető 
Határidő:  2016. november 30. 
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-----16. Előterjesztés a Tóth Sütőipari Kft. bérleti díj csökkentési kérelméről----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3990   Száma: 16.11.10/16/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:51  
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: 
 
199/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Tóth Sütőipari Kft. bérleti díj 
csökkentési kérelmét támogatja és a Kaposvár, Honvéd utca 27. szám alatt lévő 63 m2 
alapterületű helyiség bérleti díját 2016. november 01. napjától 2016. december 31. napjáig 
80.000,-Ft/hó+ÁFA összegre mérsékli, akként, hogy a különbözetet, havi 50.000,-Ft, 
mindösszesen 100.000,-Ft összeget de minimis támogatásként nyújtsa a Társaságnak. A 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. november 30. (bérleti szerződés módosítása) 
           (támogatási szerződés megkötése) 
 
 
-----17. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötött 

használati szerződés módosításáról----- 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3991   Száma: 16.11.10/17/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
200/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztés 
mellékletét képező, a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia és Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között, 2012. november 8. napján, a kaposvári 9341 hrsz-
ú, természetben Kaposvár, Cseri u. 14. szám alatti ingatlan tárgyában létrejött használati 
szerződést módosító megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:           2016. december 31. 
 
 

-----18. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti ingatlanok művelés 
alóli kivonásáról----- 

 
 

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

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

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

#: 3992   Száma: 16.11.10/18/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
201/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a  Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a tulajdonát képező alább felsorolt 66  termőföld besorolású zártkerti ingatlan 
művelés alóli kivonását kezdeményezi.  

 
Kivonandó ingatlanok helyrajzi számai:  
 

17106/8, 17106/10, 17114/1, 17115, 17116/1, 17177, 17426, 17491, 17515, 17538, 17539, 
17541, 17544, 17545, 17548, 17549, 17557, 17564/2, 17573, 17582, 17607, 17713, 17744/4, 
17761, 17864, 17867, 18042, 18409, 18435, 18712, 18718, 18720, 18723, 18774, 18800, 
19247, 19643, 19841, 19877,19879, 20733/36, 21140, 21282/4, 21303, 21351, 21353, 21367/2, 
21769,  22201/8, 22331, 22349, 22370, 22375, 22443, 22913, 22916, 23104, 23105, 23106, 
23107, 23108, 23109, 23444, 23453, 23515, 24100  
 

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

 
 

-----19. Előterjesztés zártkerti ingatlanok belterületbe vonásáról----- 
 

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

 
 

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

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

#: 3993   Száma: 16.11.10/19/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
202/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a zártkerti ingatlanok belterületbe 
vonásáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a Lonkai út 19602 hrsz, 19605 hrsz, 19606 
hrsz valamint a 22705/2 hrsz alatti ingatlanokat a szabályozási terv szerint belterületbe csatolja. 

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

 
 

-----20. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási, valamint Szerkezeti 
Terve módosítás partnerségi egyeztetés lezárásáról és újabb településfejlesztési 

döntések meghozataláról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Kiegészítették az előterjesztést a hét eleji tárgyalásuk 
eredményeként. Ennek az a lényege, hogy szeretnének lehetőséget biztosítani arra, hogy 
Kaposváron 40 ha napelem park épülhessen. Komoly tárgyalásaik folynak az MVM-el, ők 
lennének a beruházók. 20 ha területük van a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Telepük mellett 
és van mellette 20 ha állami tulajdon ugyanazon az oldalon. A Kaposmentinél ez tartalék 
területük, de fognak kapni támogatást, így 40 ha-on ezt a lehetőséget biztosítani tudják. Erről 
szól ez a kiegészített javaslat, még az E-ON-nal kell küzdelmet folytatniuk, mert bármennyire 
érdekeltek lennének, hogy megújuló energia legyen, de mindig megtalálják az okát, hogy miért 
ne lehessen. A Keleti Ipari Parkkal szemben van egy 62,5 ha-os állami tulajdonban, egyetemi 
kezelésben levő terület, amely azt a lehetőséget hordozza magában, hogy azt ipari parkká ki 
lehet alakítani. Van 12 ha a Keleti Ipari Parkban, ott a METIX-nek elővásárlási joga van. 
Alpolgármester úr két komoly befektetővel tárgyalt, aki jönne a Keleti Ipari Parkba, de jelen 
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pillanatban nincs terület, ezért kell ezt megtenni. E mögött még van 250 ha szintén 
mezőgazdasági művelés alatt levő terület, amelyre tartalék területként nem nyúlnak hozzá, ott 
marad továbbra is az egyetem kezelésébe. Ha elindulnak ezzel a 62 ha iparterületi kialakítással, 
akkor az lenne az irány, amerre mennek. Számítsanak rá, hogy lehet erről is jön majd 
előterjesztés. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3994   Száma: 16.11.10/20/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 09:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
203/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és 
Szabályozási tervének, valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról 
szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy: 

 
1.   a 145/2016. (VIII. 29.) önkormányzati határozat 3/a.) pontjában jóváhagyott, „M12/5-

2016-OTÉK” jelű módosítás tárgyában lefolytatott partnerségi egyeztetésről szóló, az 
előterjesztés 1. mellékletében rögzített jegyzőkönyvet elfogadja, ezzel a partnerségi 
egyeztetést lezárja. 

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

 
2.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és Szabályozási 

valamint Szerkezeti Tervét módosítja:  
a) A hulladékgazdálkodási terület egy részének és az attól nyugatra eső 

mezőgazdasági terület átsorolása napelempark kialakítása céljára; 
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b) A hulladékgazdálkodási terület övezeti előírásainak módosítása annak érdekében, 
hogy a telek megosztható legyen; 

c) Keleti Ipari Parkkal szemközti mezőgazdasági terület (0285/17) átsorolása ipari 
park céljára; 

d) A Kórházra vonatkozó Vk-SZ/K övezet előírásainak módosítása annak érdekében, 
hogy az intézmény parkolószükséglete részben az egykori déli tömb területén 
kialakítandó közterületi parkolóban legyen biztosítható.  
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  2017. december 31. 

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

kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján a 
2. pontban elrendelt módosítások során a véleményezésbe eseti résztvevőként bevonja: 

a) a 2/a. pont vonatkozásában a beruházó Magyar Villamos Művek Zrt.-t, a 
szomszédos Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás-t és a 
módosítással érintett terület vagyonkezelőjét, a Kaposvári Egyetemet. 

b) a 2/b. pont vonatkozásában a tulajdonos Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulást. 

c) a 2/c. pont vonatkozásában a beruházó NIPÜF Zrt.-t, a módosítással érintett tömb 
ingatlantulajdonosait valamint a módosítással érintett terület vagyonkezelőjét, a 
Kaposvári Egyetemet. 

d) a 2/d. pont vonatkozásában a Somogy megyei Kaposi Mór Oktatókorházat. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  2017. december 31. 

 
4. A vállalkozói kezdeményezésű módosítások (2.a) és (2.b) pontok) költségének viselése a 

kezdeményezőket terheli. 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  2017. december 31. 

 
 

-----21. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett 
köznevelési intézmények üzemeltetési feladatai a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerülete részére történő átadásáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: 2017. január 1-jétől a közoktatás átszervezése kapcsán 
megszületett a törvény, hogy azok az iskola épületek, amelyek eddig az önkormányzatnál voltak 
működtetésben és fenntartásban – ilyenek az általános iskolák, a Liszt Ferenc Zeneiskola, a 
Bárczi, a Klebelsberg, a Táncsics és a Munkácsy – a működtetésre és fenntartásra a Klebelsberg 
lesz a felelőse. Elkezdődtek a feladat átadás-átvételek, sehol nincs probléma. Ezzel 
párhuzamosan megszületett a törvényi szabályozás is, hogy a működtetés tekintetében kialakul 
egy működtető tanács, amelynek tagja a város is. Olyan megállapodást kötnek – és ez országos 
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szinten igaz, ebben állapodott meg Palkovics államtitkár úrral –, hogy minden egyes szerződés 
változatlan tartalommal megy át, ott ahol valaki szerződött az adott iskolával, változatlan 
tartalommal köteles átvenni a Klebelsberg. Senkinek, még az anyagi érdekei sem sérülhetnek. 
Ezen felül még egy városi Oktatási Tanács létrehozását kezdeményezi. Nyugodt szívvel 
javasolja az előterjesztésnek elfogadását azzal, hogy úgy tűnik most már a közétkeztetés 
változatlanul önkormányzati feladat fog maradni és kell koordinálni. Úgy tudják 
leghatékonyabban megtenni, ha létrehoznak egy 8 fős közétkeztetési csoportot – azokból az 
emberekből, akik eddig is már dolgoztak – ezt nem hagyják a KLIK-nél, mivel önkormányzati 
feladat önmaguk szervezik meg hány adagot kell főzni, beszedni a díját. A Megyei Jogú 
Városok jó része ehhez fog nyúlni, mert így látják hatékonynak a biztosítását. Ezek 
gyakorlatilag az előterjesztés lényegei, javasolja elfogadásra. 
  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3995   Száma: 16.11.10/21/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 10:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
204/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat által működtetett 
köznevelési intézmények üzemeltetési feladatai a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Kaposvár Megyeközponti Tankerülete részére történő átadásáról szóló előterjesztést és a 
következő határozatokat hozta: 
 

1.) A Közgyűlés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti 
Tankerülete által fenntartott és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
működtetett köznevelési intézmények működtetési feladatainak 2017.január 1-jétől a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerülete részére 
történő átadása miatt a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság érintett köznevelési 
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intézmények telephelyein gazdasági és technikai feladatellátásra biztosított 147 
közalkalmazotti álláshelyet 2017. január 1-jétől megszünteti. A megszüntetésre kerülő 
álláshelyeken foglalkoztatott közalkalmazottak a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerületéhez kerülnek áthelyezésre jogviszonyuk 
folyamatosságának fenntartásával. A Közgyűlés felkéri a Kaposvári Humánszolgáltatási 
Gondnokság vezetőjét, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár 
Megyeközponti Tankerületével egyeztetetten tájékoztassa a közalkalmazottakat a 
munkáltató változásról. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
  Molnár György igazgató 
  Sziberné Fehér Éva intézményvezető 
Határidő:  2016. december 31. 

 
 

2.) A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság központban 
biztosított gazdasági álláshelyeken belül, szervezeti átcsoportosítással 8 fős élelmezési 
csoport kerüljön kialakításra. Felhívja a GESZ vezetőjének figyelmét az élelmezési 
csoport kialakítása kapcsán a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításának előkészítésére és az átszervezés miatt szükséges munkáltatói döntések 
meghozatalára. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
  Molnár György igazgató 
  Sziberné Fehér Éva intézményvezető 
Határidő:  2016. december 31. 

 
 

3.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a létszámcsökkenéssel kapcsolatos fizetési 
kötelezettségek fedezetének biztosításához nyújtson be pályázatot. 

 
A Közgyűlés nyilatkozik, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott 
– jogviszonyban vagy munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli - 
foglalkoztatására a települési önkormányzat által alapított más költségvetési szervnél az 
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti 
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívül eső 
munkáltatónál nincs lehetőség. 
 
A megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha a jogszabályból 
adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2017. május 31. (létszámcsökkentési pályázat benyújtása) 
 
 

4.) A Közgyűlés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti 
Tankerülete által fenntartott és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
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működtetett köznevelési intézmények működtetési feladatainak 2017.január 1-jétől a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerülete részére 
történő átadásáról szóló Megállapodást a soron következő munkaterv szerinti ülésén 
tárgyalja.  

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
  Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. december 08. 

 
 

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

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3996   Száma: 16.11.10/22/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 10:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
205/2016. (XI. 10.) 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 az 50/2016. (III. 10.) 

önkormányzati határozat 1. és 2. pontját visszavonja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 Határidő:  azonnal 
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2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 101/2016. (VI. 9.) 
önkormányzati határozat határidejét 2017. március 31-re módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 Határidő:  2017. március 31. 
 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 115/2016. (VI. 9.) 

önkormányzati határozat 15. pontjának határidejét 2016. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. december 31. 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 137/2016. (VIII. 29.) 

önkormányzati határozat határidejét 2017. január 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. január 30. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 140/2016. (VIII. 29.) 

önkormányzati határozat 1. és 2. pontjának határidejét 2016. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. december 31. 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 145/2016. (VIII. 29.) 

önkormányzati határozat 3/a. és 4. pontjának határidejét 2017. január 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:  2017. január 31. 
 
7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 157/2016. (IX. 22.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2016. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. december 31. 
 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 168/2016. (IX. 22.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2016. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2016. december 31. 
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-----23. Előterjesztés a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény egyes 
feladatainak átadásáról és a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Született egy törvény, január 1-től szét kell szedniük a SzocioNet-
et. Ennek kapcsán említette meg, hogy sikerült a nevet megváltoztatni Kaposvári Szociális 
Központ lesz ezentúl az intézmény neve. Törvényi változás igényelte, hogy két intézményi 
forma jöjjön létre, az egyik a Gondnoksághoz kerül, a másik pedig önálló formában így jelenik 
meg, ahogy az előterjesztésben szerepel. 
  

-----Kérdések----- 
 

Kováts Imre képviselő: Az előterjesztés első oldalának utolsó bekezdésében arról van szó, 
hogy a Kaposvári Szociális Központ magasabb vezetői pályázatának kiírásához szükséges 
plusz egy közalkalmazotti státusz létrehozása 2017. január 1-től, amíg az intézményben 
megüresedő álláshelyek terhére a foglalkoztatás biztosíthatóvá válik. Kérte, hogy magyarázzák 
meg ezt a mondatot. A határozati javaslat 3. pontja hasonlóan fogalmaz, mint amit idézett, amíg 
az intézmény egységben tartósan megüresedő szakmai álláshelyet újonnan létesített 
álláshelyeken lévő közalkalmazottak további foglalkoztatása biztosíthatóvá válik. Nem egészen 
érti – 6 millió forintot is hozzárendelnek – mit jelent ez a két általa idézett dolog. 
  
Szita Károly polgármester: A két intézmény létrejön. Az egyiknek van vezetője, a másiknál 
pedig ki kell írni a vezetői pályázatot. Megváltoztak a jogszabályok, megfelelő iskolai 
végzettséghez kötött ezeknek az ellátása. Pályázat lesz a Kaposvári Szociális Központ vezetői 
állására.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző: Meg kell választani mindkét intézménynek a vezetőjét. A jelenlegi 
vezetőnek egyrészt lejár a mandátuma, tehát mindenképp kell pályázat útján a Társulásnak 
kinevezni vezetőt. A GESZ-en belül létrejövő új egységnek is lesz így új vezetője, ennek a 
fedezetét szolgálja ez a költség.  
 
Kováts Imre képviselő: A SzocioNet alatt lévő egységeknek mindenhol meg van a szakmai 
vezetője, ott nem lesz változás. Gyakorlatilag csak a SzocioNet helyét kell megpályáztatni, 
mivel lejár egyrészt a mandátum. 
 
Szita Károly polgármester: Egyrészt lejár a mandátum, másrészt vannak törvényi előírások, 
melyek meghatározzák, hogy milyen képesítéssel lehet benyújtani a pályázatot. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Kérte, hogy a Humánszolgáltatást is változtassák meg. Az 
előterjesztésben szerepel, hogy Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság, ezt is meg lehetett 
volna változtatni. Kérte, hogy következő alkalomkor a Humánszolgáltatás helyett például 
Népjóléti Gondnokságra változtassák, az inkább magyarabb.  
 
Szita Károly polgármester: Kérte, szavazzanak az előterjesztésről. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 3997   Száma: 16.11.10/23/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 10:08  
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: 
 
206/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy SzocioNet integrált 

intézmény négy szakmai egysége közül a Szociális Gondozási Központ és a Liget 
Időskorúak Otthona feladatait a Társulás által fenntartott intézmény keretei közt 
működtessük továbbra is, az intézmény átnevezésével, a Család- és Gyermekjóléti Központ 
és a Bölcsődei Központ feladatait pedig a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság lássa 
el, a következők szerint: 
 

a) A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnoksághoz integrálja a Család- és Gyermekjóléti 
Központot valamint a Bölcsődei Központot, két önálló szakmai intézményegységként.  
Család és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai: Család- és gyermekjóléti szolgáltatás, 
család- és gyermekjóléti központ, adósságkezelési szolgáltatás. 
Bölcsődei Központ szolgáltatásai: gyermekek bölcsődei ellátása, óradíjas 
gyermekfelügyelet. 
 

b) A Kaposvár –Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézmény 
elnevezése Kaposvári Szociális Központ-ra módosul. Az Kaposvári Szociális Központ két 
önálló szakmai egysége a Szociális Gondozási Központ, valamint a Liget Időskorúak 
Otthona. 
Szociális Gondozási Központ szolgáltatásai: szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, 
fogyatékossággal élők nappali ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, otthoni (egészségügyi) szakápolás, házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nyugdíjasház szolgáltatásai. 
Liget Időskorúak Otthona szolgáltatásai: időskorúak tartós bentlakásos ellátása, demens 
betegek tartós bentlakásos ellátása. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2016. december 31 
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2.) A Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Oláh Lajosné alpolgármestert, hogy a 
Kaposvár –Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Tanácsában azt képviselje, hogy Társulás által fenntartott Kaposvári Szociális Központ két 
intézményegysége, a Szociális Gondozási Központ és Liget Időskorúak Otthona, valamint a 
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnoksághoz integrált két intézményegység a Család- és 
Gyermekjóléti Központ és a Bölcsődei Központ létszámát az alábbiak szerint határozza meg 
2017. január 1-től: 

a) Kaposvári Szociális Központ Szociális Gondozási Központ: 48 fő (ebből 1 fő 
magasabb vezető), ebből 1 zárolt 

b) Kaposvári Szociális Központ Liget Időskorúak Otthona: 26 fő 
c) Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Család- és Gyermekjóléti Központ: 41 fő, 

ebből 1 zárolt 
d) Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Bölcsődei Központ: 63 fő, ebből 3 zárolt 

és 1 üres 
e) SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézményből 1 fő munkaügyi 

ügyintéző a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság központjához kerül.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2017. január 31. 
 

3.)  A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Szociális Központban 2017. január 1-től 1 
fő teljes munkaidős szakmai álláshely létesítésével egyetért és finanszírozását támogatja 
mindaddig, amíg az intézményegységben tartósan megüresedő szakmai álláshelyen az 
újonnan létesített álláshelyen lévő közalkalmazott további foglalkoztatása biztosíthatóvá 
válik. A Közgyűlés a létrehozott álláshelyhez kapcsolódó személyi jellegű kifizetésekre és 
annak szociális hozzájárulási adójára 2017. évben bruttó 6.036 ezer Ft-ot biztosít a Társulás 
részére.   
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2017. január 31. 

 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását az előterjesztéshez 
csatolt 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a 
társulási megállapodás módosításának aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2016. december 31.  

 
 
-----24. Előterjesztés a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál szervezéséről szóló 

középtávú megállapodásról----- 
 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester: Lejárt a Kamarazenei Fesztiválnál a hat éves etap. Kell dönteni 
és az előterjesztés javaslatot is tesz arra, hogy milyen irányban. El kell dönteni, hogy folytatják, 
vagy nem folytatják, legyen-e a következő esztendőben is Kamarazenei Fesztivál. Arra tesznek 
javaslatot, hogy legyen hisz az elmúlt hat év igazolta azt, hogy a Nemzetközi Kamarazenei 
Fesztivál az erősíti Kaposvár imázsát és viszi a jó hírüket. Ugyanakkor beletesznek ebbe a 
javaslatba egy olyan pontot is, hogy további öt évre kötelezik el magukat a fesztivál 
megrendezésére. Kötelezik el magukat arra, hogy pénzt adnak, illetve nem kérnek pénzt a 
vagyonuk használatáért. Pénzt adnak 45 millió forintot készpénzbe ehhez a Fesztiválhoz, 
ugyanakkor ennek az összegnek az erejéig csak 3 évre kötelezik el magukat. Bízva abban, hogy 
a Fesztivál el fogja érni azt, amiért indult és az önkormányzati támogatás csökkenni fog. Az 
első év tapasztalata az, amit olvashatnak a határozati javaslatban, ami alapján eldöntik, hogy 
igen vagy nem, de mindenesetre kötelezzék el magukat 3 évre 45 millió forint közvetlen 
pénzügyi támogatásra. A természetbeni juttatások pedig a kiegészített közgyűlési határozatban 
szerepelnek, melyet a Pénzügyi és Jogi Bizottság fogalmazott meg. Javasolta, hogy 2017. 
augusztus 20-a előtti héten ismét legyen Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál Kaposváron. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 3998   Száma: 16.11.10/24/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 10:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
207/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 

1. A Közgyűlés a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál szervezésére a Kaposfest 
Nonprofit Kft.-vel kötendő, öt évre szóló együttműködési megállapodást jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2016. december 31. 
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2. A Közgyűlés a VIII. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválra vonatkozó 
támogatási szerződést jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. A Közgyűlés a rendezvény céljára térítés nélkül biztosítja a Szivárvány 
Kultúrpalotát, a Kaposvári Tankerület tájékoztatásával a Kaposvári Liszt Ferenc 
Zeneiskolát, valamint a rendezvény időtartama alatt a belvárosi övezet kizárólagos 
közterület-használatát együttesen bruttó 10 500 E Ft értékben. A Közgyűlés a fesztivál 
megszervezésére 45 000 E Ft támogatást biztosít. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2017. július 31. 

 
 

-----25. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről  

(2016. III. negyedév)----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 3999   Száma: 16.11.10/25/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 10:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
208/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2016. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
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-----26. Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4000   Száma: 16.11.10/26/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 10:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
209/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2016. évi 
költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----27. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság Alapító okiratának módosításáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Pintér Attila tanácsnok: Több Közgyűlésen is felvetődött, hogy 1,4 milliárdból meg tudják 
kezdeni a Csiky Gergely Színház felújítását, illetve annak az előkészületi munkáit. Van-e már 
erre az 1,4 milliárd forintra támogatási szerződés? Ha nincs mikorra várható, hogy lesz? 
 
Szita Károly polgármester: Nincs még, nem az 1,4 milliárd forintra várja a támogatási 
szerződést, hanem 9 milliárdra. Tegnap volt Lázár miniszter úrnál, jövő héten pedig találkozik 
Varga miniszter úrral is.  
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-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4001   Száma: 16.11.10/27/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 10:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
210/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Csiky Gergely Színház Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést 
és úgy határozott, hogy a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okirata I. 
pontját a következők szerint módosítja: 
 

„ I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE, JOGÁLLÁSA 
 

1. A társaság cégneve:  Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság  

2. A társaság rövidített elnevezése:  Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.  
3. A társaság székhelye:  7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1. 

A társaság telephelye:7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2. sz. 
Együd Árpád Kulturális Központ 

4. A társaság jogállása: a társaság közhasznú fokozatú közhasznú társaság” 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:   2016. december 15.  
 
 

-----28. Előterjesztés a volt SÁÉV telepen található egyes vízi-létesítmények  
átvételéről----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Borhi Zsombor alpolgármester: A Közgyűlés már ismeri ezt a napirendet, hiszen az előző 
Közgyűlésen tárgyalták, hogy milyen irányvonalak mentén ülnek le a vállalkozóval. Röviden 
annyi kiegészítése lenne – elsősorban a Kapos Televízió nézőinek – a TOP keretében fel fogják 
újítani a SÁÉV telep közműveit, új utakat, közvilágítást, vízhálózatot, szennyvízhálózatot 
fognak építeni. Eddig ez a SÁÉV telep belső hálózata volt és gyakorlatilag azért veszik át ezt a 
belső hálózatot, hogy arra az egy évre, míg a beruházás el nem készül, addig az ott működő 
vállalkozásoknak a biztonságos ivóvíz és szennyvíz szolgáltatása meglehessen. Az a 
vállalkozó, aki eddig üzemeltette a rendszert nem hajlandó tovább biztosítani ezt, nem szeretnék 
azt, hogy a vállalkozások működésében bármiféle akadály lépjen fel. 
  

-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Az év elején többször érdeklődött, hogy mikor kezdődik meg a SÁÉV 
telep rekonstrukciója, ami régi évtizedes probléma. Akkor polgármester úr, illetve a műszaki 
igazgató asszony azt jelezte, hogy tervek gyakorlatilag elkészülnek és ősszel megindul a 
kivitelezés. Helyes az a feltételezés, hogy azért nem indult meg a kivitelezés, mert nincs 
támogatási szerződés még erre a TOP forrásra sem? 
  
Szita Károly polgármester: Tájékoztatásul elmondta, a közbeszerzést kiírták. 22-en vették ki 
a pályázatot, most kérték, hogy hosszabbítsák meg a pályázat benyújtásának a határidejét. Talán 
három nappal, ha meg fogják hosszabbítani, aztán eredményt hirdetnek. Aztán a 22 közül 
eltalálják-e azt a helyeset, hogy a másik 21 ne támadja meg, nem tud rá garanciát vállalni. 22 
pályázat esetén általában az a gyakorlat, hogy van köztük valaki, aki nem fogja elfogadni a 
nyertes személyét.  
  

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Kérése volt, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 
megkötött szerződések és a megkötött támogatási szerződések kerüljenek fel a honlapra, hogy 
tájékozódni tudjanak. A múltkori Közgyűlésen arról volt szó, hogy már 18 támogatási szerződés 
előkészítés alatt van. Tudja, hogy megkötésre kerültek, azt is tudja, hogy majd fel fog kerülni, 
ha visszajön a kolleganő vizsgaszabadságról. Korábban ezek folyamatosan felkerültek, az a 
kérése, hogy legyen miből tájékozódni, a Közgyűlés nem alkalmas, hogy ezekről a kérdésekről 
bővebben beszéljenek. 
  
Szita Károly polgármester: Ez kötelességük. Jegyző úr nem kell várni arra, aki szabadságon 
van. Abban a pillanatban, hogy megszületik egy ilyen döntés, támogatási szerződés van, 
kivitelezési szerződés van, ki kell rakniuk a honlapra. Kapja meg mindenki a szükséges 
tájékoztatást. Megköszönte alpolgármester úr munkáját, kérte, szavazzanak a napirendről. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4002   Száma: 16.11.10/28/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 10:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
211/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a volt SÁÉV-telepen található egyes 
vízi létesítmények átvételéről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy jóváhagyja az 
előterjesztés mellékletét képező, a KORONA 2001 Ingatlanforgalmazó Kft, a KORONA 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között a volt 
SÁÉV-telep területén található egyes vízi-létesítmények ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adása tárgyában kötendő megállapodást, és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átvételre kerülő vízi-létesítmények 
megszüntetésével, üzemeltetésével kapcsolatosan esetlegesen szükségessé váló további 
szerződések megkötésére utólagos beszámolási kötelezettséggel. 
 
Felelős:               Borhi Zsombor alpolgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:            2016. november 15.  
 
 

-----29. Előterjesztés az Együd Árpád Kulturális Központ részére forrás  
biztosításáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 4003   Száma: 16.11.10/29/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 10:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
212/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Együd Árpád Kulturális Központ 
részére forrás biztosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az Együd Árpád 
Kulturális Központ korábbi vezetője, Horváth Gáborné közalkalmazotti jogviszonyának 2016. 
november 15. napján közös megegyezéssel történő megszüntetését és részére 6 havi 
illetményének megfelelő összegű kifizetés teljesítését támogatja. A Közgyűlés a 
közalkalmazott jogviszonyának megszűnéséig ki nem adott szabadságának megváltásához, 
valamint a 6 havi illetmény és szociális hozzájárulási adójának kifizetéséhez szükséges 5.695 
ezer Ft előirányzatot az általános működési célú tartalék keret terhére az Együd Árpád 
Kulturális Központ részére biztosítja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2016. december 8. (előirányzat biztosítása) 
 
 

-----30. Előterjesztés a Kaposváron található I. világháborús hadisírok és emlékművek 
felújítására benyújtandó pályázatról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: 35 millió forint értékben újítanának fel hadisírokat, erre kell 
pályázatot benyújtaniuk, önerő 500 ezer forint. 
  
Borhi Zsombor alpolgármester: A déli temetőben szeretnének 709 db katonasírt, a közötte 
lévő belső úthálózatot, a szigetvári út felé eső kaput és a temetőt övező sövénykerítést 
tartalmazza ez az összeg, amit szeretnének felújítani. Elmondta, azért ilyen későn jött az 
előterjesztés, mert ez most megjelent pályázat és gyakorlatilag már a héten be kell, hogy adják.  
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Szita Károly polgármester: Megköszönte a kiegészítést. Javasolta, hogy 500 ezer forint 
önerővel 35 millió forintot nyerhessenek annak érdekében, hogy a déli temető katona sírjait fel 
tudják újítani. 
  

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Nagyon örült ennek az előterjesztésnek, hiszen a Mártírok és 
Hősök Alapítvány a temető egy részének a sírjait már rendbe tudta hozni. Évek óta várnak arra 
a lehetőségre, hogy be tudják fejezni és tényleg méltó legyen ez a déli temető arra, ahogy 
nevezik a Hősök Temetőjének. Most itt van egy olyan lehetőség, ami összegből az egész 
infrastruktúrát és a visszamaradó 709 sírt is rendbe tudják rakni. Örül neki, mert úgy gondolja 
a városnak is fontos, hogy ez a temető visszanyerje régi szépségét. Hisz ez a temető, azon kívül, 
hogy a hősöké, már nyilvános temető is. Nagyon fontos, hogy méltó körülmények között 
legyenek mind az elhunytak, mind, akik oda fognak temetkezni. 
  
Szita Károly polgármester: Minden elismerést megérdemel a Mártírok és Hősök Alapítvány. 
Hisz ők vállalták fel azt a nemes feladatot, amiről tanácsnok úr is beszélt. Kérte, szavazzanak 
az előterjesztésről. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 4004   Száma: 16.11.10/30/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 10:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
213/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposváron található I. világháborús 
hadisírok és emlékművek felújítására benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és úgy 
határozott, hogy a tájékoztatást elfogadja és támogatja a pályázat 35.959.178 Ft teljes bekerülési 
költségen történő benyújtását. A szükséges önerőt 500.000 Ft összegben az Önkormányzat 
2016. évi költségvetési rendeletében az általános működési tartalékra elkülönített keret terhére 
biztosítja. 
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A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2017. december 31. 
 
 

-----31. Előterjesztés alapítványi támogatásról----- 
 

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

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

 
Kováts Imre képviselő: Azon gondolkodott, hogy a divattervező divatbemutatójához közpénzt 
adnak. Mi köze a divatbemutatónak a „Szeretem Kaposvárt” Alapítványhoz? 
 
Szita Károly polgármester: Kiáll az előterjesztés mellett, de jogos a kérdés, utána fog járni. 
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4005   Száma: 16.11.10/31/0/A/KT 
Ideje: 2016 november 10 10:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.88 88.88 
Nem 1 5.56 5.56 
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: 
 
214/2016. (XI. 10.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatáshoz: 
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A Polgármesteri Keret terhére 
 
„Szeretem Kaposvárt” Alapítvány részére     50.000,-Ft 
     (Lovász Márta divattervező divatbemutatójának költségeihez) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. december 31. 
 
 

-----32. Interpelláció és Kérdés----- 
 

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

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

 
Miháldinecz Gábor képviselő: Képviselői interpellációja arra vonatkozik, hogy a Noszlopy 
Gáspár utcában lévő Centrál Kávézó teraszára elhelyeztek két darab nagy virágtartót. Ezt a 
lépést mi indokolta? Illetve a városképet nem zavarja-e az, hogy a teraszhoz képest két 
nagydarab, ormótlan virágtartót oda helyeztek? Illetve az üzemeltető jelezte feléjük, hogy 
hajlandó lenne akár fizetni is a terasz bérléséért.  
  
dr. Csillag Gábor jegyző: A Kaposvár, Noszlopy Gáspár utcában a Centrál kávézó előtti, 
önkormányzati tulajdonú, közterületi terasz használata tárgyában feltett kérdéseire az alábbi 
tájékoztatást nyújtom. A Kaposvár, Noszlopy utca 8. szám alatti helyiségcsoport (Centrál 
kávézó) üzemeltetője bérleti szerződés, illetve engedély nélkül használta az önkormányzati 
tulajdonú, közterületi teraszt. Az engedély nélküli közterület használat fizikai megakadályozása 
érdekében került sor a két virágtartó elhelyezésére. A helyiségcsoportot üzemeltető társaság 
ügyvezetője az a személy, akinek ügyvezetése alatt egy másik társaság jogcím és bérleti díj 
fizetés nélkül használta az Önkormányzatunk tulajdonát képező, Kaposvár, Noszlopy Gáspár 
utca 6. szám alatti helyiségcsoportot, ezzel 8.690.000- Ft kárt okozva Önkormányzatunknak. A 
közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) 
önkormányzati rendelet 6. § (1) bek. f) pontja alapján a bérleti szerződés megkötése 
megtagadható, amennyiben a pályázónak Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata felé 
bármilyen jogcímen lejárt tartozása áll fenn. Önkormányzatunk a közterület használatára 
vonatkozó pályázati kiírás alapján jogosult a közterület használatára benyújtott pályázatot 
indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítani. 
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
Miháldinecz Gábor képviselő: Az interpellációra adott választ elfogadta. 
 
 

-----Képviselői kérdés----- 
 
Kiss Tamás képviselő: Kérdése arra vonatkozik, amit már a városlakók is bizonyára tudnak, 
hogy a bírósági döntés ellenére van-e még bármi fajta megoldás arra nézve, hogy a Pécsi utcai 
Általános Iskola nyitva maradhasson? Úgy gondolja, hogy egy iskola bezárás sosem megoldás 
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és amennyiben engednek ennek a gondolkodásmódnak, akkor ez alapján előbb-utóbb meg fog 
szűnni a Rákóczi Iskola, a Gárdonyi Iskola. Egész egyszerűen azért, mert létezik a szabad 
iskolaválasztásnak a joga. 
  
Szita Károly polgármester: Amely létezik, és Kaposváron így is van, de ahhoz is van joga a 
kaposvári embereknek, emellett, hogy oda vigyék a gyerekeiket, ahova akarják. Így döntöttek 
a Pécsi utcában lakók, hogy oda akarják vinni ez is a szabad iskolaválasztás része. Elhibázottnak 
tartja a Bíróság döntését. Attól a pillanattól kezdve, amikor kézhez kapják – 6 éve küzd a Pécsi 
utcai iskoláért, és úgy tűnik nincs vége ennek a küzdelemnek – a II. fok döntését, abban a 
pillanatban megírják a felülvizsgálati kérelmüket a Kúriához. Mennek tovább azon a jogi úton, 
amelyre lehetőségük van. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 
 
 

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


