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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2016. december 8. 
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 sajtó képviselőit és látva, hogy itt van gratulált Lengyel János úrnak, 
aki elnyerte a Somogyi Hírlap főszerkesztői pozícióját, sok sikert és jó munkát kívánt. 
Köszöntötte azokat, akik a Kapos TV-n keresztül kísérik figyelemmel a munkájukat. 
Megállapította, hogy a testület 17 tagja jelen van, így a mai képviselő-testületi ülés 
határozatképes. 
 
Az év utolsó Közgyűlése alkalmából megköszönte az egész éves munkájukat a 
képviselőknek. Reméli, ebben az évben már nem kell kérnie rendkívüli Közgyűlésen a 
találkozás lehetőségét. Ha figyelték a híreket, akkor értesülhettek róla, hogy megnyerték a 
„Virágos Magyarországért” versenyt, amely nem a virágpalánták számáról szólt, hanem ennél 
jóval komplettebb elbírálási rendszer az, amelyben azok a települések mérettetnek meg, akik 
jelentkeztek erre. Nézik egy időszakon keresztül a városnak a fejlődését és leginkább azt, 
hogy mit tesznek a környezetvédelem, a megújuló energiák tekintetében, az 
energiafüggetlenség esetében, hogy válhatnak igazán zöld várossá. Kitűzik-e magukban ezt a 
célt és a zöld város ebben az esetben nemcsak azt a kategóriát jelenti, hogy szép parkjaik 
vannak, hanem szépen ápolt növényeik, cserjéik, hanem ennél jóval többet. Eltökéltek a 
tekintetben, hogy ezt az utat választják, ezen indultak el és reméli, hogy sikerre fogják tudni 
vinni. Köszönetét fejezte ki mindenki munkájáért, aki részt vett ebben, de leginkább a 
kaposváriakét köszönte meg, hogy ezt az örömet megszerezték mindnyájuknak. Dönteniük 
kellett arról – mivel az első hely feljogosít –, hogy az európai megmérettetésen is részt 
vegyenek. A nemzetközi zsűri szempontjai sem a virágpalántákról szólnak, hanem arról, amit 
említett. 2004-ben Arany Diplomát kaptak, Európa Virágos Városa lettek, már akkor is ezt 
értékelték. Nem kis munka lesz, ami előttük áll, de vállalják és igyekeznek hasonló sikerrel 
megörvendeztetni magukat és természetesen az országot mindez sikerült 2004-ben. 
Elkezdődött az Advent. Az embernek – főleg már ilyen korban – vannak olyan élményei, amit 
nehezen tud elfelejteni. Jó pár évvel ezelőtt, amikor arra kérték a kaposváriakat jöjjenek le a 
Kossuth térre és gyújtsák meg együtt az első adventi lángot az adventi koszorún lehettek 
százan, jó pár évvel ezelőtt volt. Aki most lent volt a Kossuth téren az láthatta, hogy nem 
sokan maradhattak a városban lakáson belül, ez felemelő érzés. Felemelő érzés, hogy a 
kaposváriak fontosnak tartották azt, hogy együtt örüljenek valaminek, fontosnak tartották azt, 
hogy nemcsak otthon bezárkózva köszöntsék Advent első vasárnapját, hanem lejöttek a 
Kossuth térre és együtt akartak örülni a többiekkel ez az érzés megfizethetetlen. Tájékoztatta 
a testületet arról, hogy Magyar Ökomenikus Segélyszervezettel elindítottak egy karácsonyi 
akciót. Ez a karácsonyi akció egy gyűjtés azon rászoruló gyermekek számára gyűjtenek 
ajándékot, akik vagy nem, vagy nem biztos, hogy részesülhetnek a Jézuska ajándékában. 
Ezért megnyitották az Ajándék kuckót lent a város főterén. Megragadva köszönetet mondott 
valamennyi kaposvárinak, civil szervezetnek, vállalatnak, torta vásárlóknak, médiáknak, akik 
fontosnak érezték azt, hogy az adventi időszakban segítséget nyújtsanak, és segítséget 
adjanak. Fontosnak érezték azt, hogy gyűjtsenek, hogy ajándékokat kérjenek másoktól, ami 
ajándékot azoknak adnák oda, akik nehezen férnének hozzá. Köszöni valamennyi 
kaposvárinak, szervezetnek, vállalatnak, hogy fontosnak érezte, hogy ilyen akciókat 
szervezzen. Az ajándékokat az Ajándék kuckóban várják minden kaposvárinak egy dobozban, 
ami belefér. Ne legyen benne sok minden, legyen benne játék, egy csoki, esetleg egy könyv, 
amit már nem használnak otthon. Nem is kell becsomagolni ezt a dobozt, mert a Compass 
Egyesület vállalkozott arra, hogy majd díszcsomagolásba becsomagolja ezeket a dobozokat. 
Ezek az ajándékok, azokhoz a kaposvári kicsikhez, nagyobbacskához kerülnek, akikről 
tudják, hogy nem biztos, hogy jön a Jézuska és nekik is örömet szeretnének szerezni. Az 
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örömöt Önök adják, akik beviszik az ajándékokat az Ajándék kuckóba. Kérte a képviselőket, 
éljenek azzal az érzéssel, azzal a gesztussal, hogy adhatnak és vigyék a hírét a városban, hogy 
minél többen érezzék azt, hogy de jó is segíteni máson, de jó is adni. Átadták az Év 
munkáltatója címet. Döntésük értelmében az Év munkáltatója ebben az esztendőben a 
Videoton lett megérdemelten. Ezúton is gratulált a Videoton valamennyi dolgozójának, a 
menedzsmentnek és a gyár tulajdonosainak is. Azért is említette meg, mert a mai 
Közgyűlésen fogják tárgyalni a gazdaságfejlesztési támogatói programjukat, ami a mai 
Közgyűlés talán egyik legfontosabb napirendi pontja annak érdekében, hogy sok hasonló 
sikeres vállalat legyen Kaposváron, aki embereknek munkát ad és a megélhetés lehetőségét 
biztosítja. Ez történt röviden a két Közgyűlés között. 
 
Időközben Felder Frigyes tanácsnok megérkezett, a testület 18 fővel folytatta tovább a 
munkáját. 
 
Szita Károly polgármester: Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék 
fel a napirendre:  
 
- a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének 

betöltésére szóló megbízás hosszabbításáról, 
- Zselic Kertje Szociális Szövetkezet létrehozásáról, 
- a Cabero Industrial Kft.-vel a Keleti Ipari Parkban lévő, kaposvári 3657/122 hrsz-ú ingatlan 

tárgyában kötött megállapodás módosításáról, 
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények intézményvezetői 

álláshelyére benyújtott pályázat és intézményvezetői megbízás véleményezéséről, valamint 
- az Alapítványi támogatásról szóló előterjesztéseket. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4012   Száma: 16.12.08/0/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 08:12  
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: 
 
Kováts Imre képviselő Ügyrendi: A kiküldött meghívóban négyes pont alatt tárgyalják a 
vállalkozásfejlesztési, befektetési támogató programot, amelyben több konkrét utalás van az 
előtte napirendi pont szerint tárgyalandó letelepedést segítő önkormányzati rendeletek 
módosításáról. Javasolta, hogy először tárgyalják a vállalkozásfejlesztési átfogó programot, 
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amelyben több utalás van a következő napirendi pontban szereplő letelepedést segítő 
önkormányzati rendelet módosítása. 
  
Szita Károly polgármester: Meg fogja fordítani a napirendi pontokat. 
 
224/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  
- a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének 

betöltésére szóló megbízás hosszabbításáról, 
- Zselic Kertje Szociális Szövetkezet létrehozásáról, 
- a Cabero Industrial Kft.-vel a Keleti Ipari Parkban lévő, kaposvári 3657/122 hrsz-ú ingatlan 

tárgyában kötött megállapodás módosításáról, 
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények intézményvezetői 

álláshelyére benyújtott pályázat és intézményvezetői megbízás véleményezéséről, valamint 
- az Alapítványi támogatásról szóló előterjesztéseket. 
 

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

2. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-
támogató programjáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

4. Előterjesztés Kaposvári letelepedést segítő egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

5. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. 
(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző   
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

6. Előterjesztés a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 
53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

7. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
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8. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosítás közbenső véleményezési szakasz lezárása, valamint újabb 
településfejlesztési döntés meghozatala 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
9. Előterjesztés a 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 

időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

10. Előterjesztés a Nemzeti Művelődési Intézet helyiségigényéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

11. Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

12. Előterjesztés a TOP-6.4.1-15-KA-1-2016-00002 azonosító számú, a 
Kapostüskevári csomópont fejlesztésére benyújtott pályázat kapcsán 
konzorciumi megállapodás a MÁV Zrt-vel 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

13. Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került 
ingatlanok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

14. Előterjesztés a Közgyűlés 2017. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

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

16. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

17. Előterjesztés zártkerti ingatlan belterületbe vonásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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18. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának kilépése a 
Magyar Önkormányzatok Szövetségéből 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

19. Előterjesztés wakeboard pályához kapcsolódó kiszolgáló stég és büfé létesítéséről 
a Deseda tavon 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság vezető 
 

20. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város arculati kézikönyvéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

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

 
22. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú város Önkormányzata és a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerülete között a 
köznevelési intézmények üzemeltetési feladatainak átadása kapcsán kötendő 
megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  

 
23. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatói tisztségének betöltésére szóló megbízás hosszabbításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

24. Előterjesztés Zselic Kertje Szociális Szövetkezet létrehozásáról 
Előterjesztő:   Borhi Zsombor alpolgármester 

  Közreműködik:  Herczeg Attila városgondnokság vezető 
 

25. Előterjesztés a Cabero Industrial Kft.-vel a Keleti Ipari Parkban lévő, kaposvári 
3657/122 hrsz-ú ingatlan tárgyában kötött megállapodás módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:  Molnár György igazgató    
 

26. Előterjesztés alapítványi támogatásról 
  Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Molnár György igazgató 
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-----1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Ebből a beszámolóból is látszik, hogy Kaposvár egy erős város 
lett, kiegyensúlyozott, biztonságos gazdálkodást folytattak. A következő évben elkezdik 
ennek az évszázadnak a legnagyobb városfejlesztési programját, melyet 3 év alatt szeretnének 
befejezni. Ez talán annak az üzenete, ami most Önök előtt van az I-III. negyedéves 
gazdálkodás megadta azt a lehetőséget, hogy az évszázad legjelentősebb városfejlesztési 
programját indítsák el 2017-ben.  
  

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: Az elmúlt heti bizottsági üléseken megtudta a gazdasági igazgató 
úrtól, hogy megérkezett a Színház felújításának első ütemére szánt 1,4 milliárd forint, amit a 
2016-os költségvetésbe be is terveztek. Múlt héten még nem volt a Kormány részéről erről 
támogató levél, nem volt támogatási szerződés. Kérdése, hogy azóta van-e támogatási 
szerződés, ha nincs, akkor ez érdemben befolyásolhatja-e a Színház felújításának 
megkezdését, illetve a felújítás ütemezését? Ha erős város, akkor bizonyára a cégeik is erősek, 
így el lehetne azt érni, hogy a közterületen keletkezett zöldhulladékot a tél beállta előtt időben 
elszállítassák. Mit kellene tenni annak érdekében, hogy ez bekövetkezzen? 
  
Szita Károly polgármester: A zöldhulladék karácsonyig elkerül a város közterületeiről. Arra 
kérte a főmérnök urat, hogy a karácsonyi időszakig, a lakótelepeket is beleértve, a 
közterületeken szedjék össze a zöldhulladékot. Reméli sikerrel is járnak akkor, ha segítenek 
pénzt szerezni, hogy vegyenek egy porszívót, ami a közterületeiken is felporszívózza az 
egészet. Színháznál megjött az 1,4 milliárdos támogatói levél, de ez nem jelenti azt, hogy meg 
van a 9 milliárd. Sokat dolgozik azon, hogy meglegyen. A Színház új helyen van, fel fog 
épülni, reméli sikerülni is fog. 
  

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: A januári – a 2016. évi költségvetést elfogadó – közgyűlésen úgy 
fogalmazott, hogy a Modern Városok Program Kaposvárra eső 122 milliárdjából - az R67-es 
gyorsforgalmi út költségein felül - fennmaradó, mint egy 45 milliárd és az ITP-hez 
kapcsolható 14,7 milliárd elköltése, a beruházások előkészítése, megvalósítása emberfeletti 
munkát fog igényelni. Figyelemmel kísérte a MJV beruházásainak az előkészítését és tudja, 
hogy messze megelőzték a többi megyei jogú várost. A hivatali apparátus, továbbá a 
polgármester - aki egyben a MJV elnöke - valóban emberfeletti munkát végzett annak 
érdekében, hogy a beruházások legalább egy része 2016 végén megkezdődhessen. Nem 
sikerült itt „ülnek” több mint 4 milliárd forinton, ennek ellenére egyetlen - a MVP-hoz, illetve 
az ITP-hez tartozó - beruházást nem lehetett megkezdeni. Ennek okát elsősorban abban látja, 
hogy kormányzati szinten egyesek nem voltak tisztában az önkormányzati kötelezettség-
vállalás, illetve a szerződéskötés jogi feltételeivel. A hatásköri bizonytalanságok is 
akadályozták az előkészítést, a kivitelezések ez évi megkezdését. Szinte tényként lehet 
rögzíteni, a miniszterelnök és a polgármester által ígért, 2018. márciusi határidőre egyetlen 
MVP-hoz tartozó beruházás nem valósul meg. A három évvel ezelőtt megnyitott uniós ciklus 
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beruházásainak műszaki tartalmát – a megvalósítás jelentős elhúzódása miatt - az eddiginél 
nagyobb infláció fogja koptatni.  A beruházások későbbi befejezése a kisebbik probléma, mert 
amikor elkészülnek a létesítmények, a kaposváriak örülni fognak és senki nem fog emlékezni 
arra, hogy korábban ki mit ígért. Nagyobbik probléma az, hogy az elmúlt egy-, másfél évben 
kaposvári építőipari vállalkozások nem kaptak önkormányzati megrendelést, ezért létszámot 
csökkentettek, vegetálnak, jobbik esetben megyén kívüli munkákra kényszerültek. Tavasszal 
persze lesz munka bőven, azonban a kivitelezésre szánt idő csökkenése miatt szigorodó 
pályázati feltételek eredményeként a nagyobb erőforrásokkal rendelkező, megyén kívüli 
cégek lesznek a nyertesek, a kaposváriak a nyomott áron kénytelenek az alvállalkozói státuszt 
elfogadni, ha élni akarnak. Fejlődésükre, megerősödésükre esély sincs. Ezt a problémát 
következő napirendi pontok között tárgyalásra kerülő vállalkozásfejlesztési és befektetés-
támogató program nem fogja sem megoldani, sem pedig a problémákat enyhíteni. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Ami a zöldhulladékot illeti az a helyzet, hogy nemcsak mindig a 
jövőképükkel, a hosszú távú céljaikkal foglalkozik, hanem olyan kérdéseket is érint, ami a 
város lakóinak a mindennapjait is érinti. A zöldhulladék elszállítása is ilyen kérdés, higgye el, 
hogy a városlakók mindennapjainak a komfortérzetét érdemben befolyásolja, hogy időben el 
van-e szállítva a zöldhulladék, vagy sem. Ezt a tél beállta előtt kellett volna megvalósítani, 
nem pedig Karácsony előtt. Adott esetben le is eshetett volna a hó, a zöldhulladék pedig ott 
marad, mint a korábbi években számtalan példa volt erre. Azért kérdezett rá, mert azt mondta 
Kaposvár erős város, ha erős város, akkor erősek a cégeik is, ha erősek a cégeik, akkor pedig 
van pénz és lehetőség arra, hogy vegyenek olyan berendezést, amely lehetővé teszi, hogy a 
zöldhulladékot időben eltakarítsák a közterületekről. A Színház felújítását illetően köszöni 
választ, örül, hogy meg van a támogatói levél. Nem véletlenül kérdezett rá, hiszen ez 
korábban még nem volt meg. Arra a kérdésére nem kapott választ, hogy érdemben 
befolyásolja-e a Színház felújításának kezdetét, hogy még csak most érkezett meg a támogató 
levél. El tudják-e időben kezdeni a Színház felújítását, lehetővé válik-e az, hogy 2018. 
október 23-án díszelőadással avatják a Csiky Gergely Színházat. Nemcsak arra vonatkozott a 
kérdése, hogy el tudják-e időben kezdeni a felújítást, hanem az ütemezést érdemben 
befolyásolhatja-e az, hogy egy kicsit az eredetihez képest később érkezett meg a támogatói 
levél. Úgy veszi a válaszát, hogy mindez időben megvalósul azzal együtt is, hogy a teljes 9 
milliárdra nincs meg a támogatói szerződés a Kormány részéről.  
  
Borhi Zsombor alpolgármester: A zöldhulladék szállításra reflektálna. Az a baj a fránya 
levelekkel, hogy nem potyognak le teljes egészében a tél beállta előtt. Ez egy hosszú 
folyamat, annak ellenére, amit jelzett képviselő úr ezt érzékelték. Érzékelték, hogy a 
pályázatot elnyert vállalkozó nem megfelelően végezte a munkáját, ezért két másikat is 
megbíztak mellette. Ha most körül néz a városban, akkor lényegesen jobb körülményeket 
talál. 
  
Szita Károly polgármester: Kováts képviselő úr örüljön inkább, hogy Kaposvárt az 
elkövetkezendő évben az évszázad beruházási programja több mint 170 milliárd forinttal 
fogja érinteni. Véleménye szerint fanyalgásnak itt nincs helye, csak közös örömnek és közös 
munkának van helye. Közös örömnek, annak, hogy kiharcolták, megérdemelték és megkapták 
azt a lehetőséget, hogy ezt a forrást hatékonyan használhassák. Persze fanyalgók mindig 
lesznek, voltak is, lesznek is, nekik is szeretne mosolyt csalni az arcára. Hiszi azt, hogy ettől 
még sikeresebb lesz ez a város, sikeresebbek lesznek a kaposváriak. Ezek a beruházások el 
fognak készülni, ha nem 2018. márciusára, akkor majd júniusára. El fognak készülni ezek a 
beruházások, hosszú éveken keresztül vártak rá, kérték, dolgoztak érte. Most megkapták, 
álljon oda az élére és vigye a zászlót, az ő sikere a képviselő úr sikere is. Az akadékoskodás is 
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ösztönzi embert arra, hogy még sikeresebb legyen. Nagy munka áll előttük, ezt a munkát csak 
közösen tudják végrehajtani, leginkább a kaposváriakkal közösen. Soha nem látott lehetőség, 
ami itt van előttük és ezzel a lehetőséggel élniük kell, mégpedig jól kell élniük és ezzel a 
lehetőséggel jól is fognak élni. Ehhez kérte a képviselők partnerségét is. Hívni fogja a 
képviselőket január elején a Szivárvány Kultúrpalotába, ahol szeretné bemutatni valamennyi 
kaposvárinak, hogy miről is szól az évszázad beruházási programja, mely 2019. év végéig 
szólni fog. Annak az alapjait tették most le az I-III. negyedéves beszámolóval, mert erősek 
lettek és ez a lehetőség biztosított számukra.  
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4013   Száma: 16.12.08/1/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 08:27  
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: 
 
 
225/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 

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

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézményeknél – rajtuk kívülálló 
ok miatt – bekövetkezett fedezethiány esetében az intézmények részére a jóváhagyott 
támogatási keretet meghaladó túlfinanszírozást engedélyezze. A túllépés rendezésére a 
pénzmaradvány elszámolásakor kerül sor. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2017. április 30. 
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3.) A Közgyűlés hozzájárul, hogy a céltartalék terhére a 2016. évi várható teljesítés alapján 
jóváhagyott intézményi támogatások a 2016. évi pénzmaradvány elszámolásakor a 
tényleges felhasználás alapján tételesen kerüljenek elszámolásra.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2017. április 30. 

 
4.) A Közgyűlés a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről 
szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

5.) A Közgyűlés a 153/2014.(VI.25.) önkormányzati határozat alapján a Kaposvári 
Kosárlabda Klub Kft részére nyújtott 10.000.000 Ft kölcsön visszafizetési határidejét 
2017. december 31.-re módosítja, azzal, hogy a Kft a kiemelt sportszervezetek 
2017/2018-as bajnoki évad önkormányzati támogatása döntés előkészítéséhez nyújtott 
adatszolgáltatása keretében bemutatja a kölcsön visszafizetés érdekében tett 
intézkedéseit. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2017. május 31. (Kft adatszolgáltatás) 
Határidő: 2017. december 31. (kölcsön visszafizetés) 

 
6.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Orosz Hagyományőrzők Kaposvári Egyesülete 

részére a Pártok Házában bérelt irodahelység rezsiköltségeihez 2017. évben havonta 
7.983 Ft támogatást biztosít. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2017. február 28. 

 
7.) A Közgyűlés a Kaposfüredi Sport Club részére a 2016/2017-es bajnoki időszak TAO 

pályázat önerejének biztosítása érdekében a 2016. II. félévre 924 e Ft támogatást hagy 
jóvá és vállalja, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében 2017. I. 
félévre további 924 e Ft támogatást biztosít.  

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2016. december 31. (2016. évi támogatás) 
Határidő: 2017. február 28. (2017. évi támogatás) 
 

8.) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében a CSAKAZÉRTIS 
a Családokért Egyesület részére a 2017. február 12-17. között megrendezésre kerülő 
Házasság Hete Kaposváron programsorozat lebonyolításához 500 e Ft támogatást 
biztosít.  

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2017. január 31. 
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9.) A Közgyűlés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál a jóváhagyott álláshelyeken 
belül 1 fő technikai álláshely (gépkocsivezető) 1 fő szakmai (úszóedző) álláshellyé 
történő átminősítéséhez 2016. december 15-től hozzájárul.    
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Dér Tamás intézményvezető 
Határidő: 2016. december 15. (kiértesítés) 
 
 

10.) A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Dél-dunántúli 
Közlekedési Központ között az LRY-115 forgalmi rendszámú CREDO EC12 autóbusz 
bérbeadására kötött szerződés 2019. december 31-ig történő meghosszabbítását 
jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert az 1. számú függelék szerinti szerződés 
módosítás aláírására.  

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

 
 

11.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 66/2016 (IV.28.) önkormányzati határozat 3. 
pontját visszavonja és a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft-vel kötött Bérleti-
üzemeltetési Szerződést az előterjesztés 2. számú függeléke szerinti módosítását 
jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert a Szerződés módosítás aláírására 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2016. december 31. 
 
 

12.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 
kaposvári 99/A/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kossuth tér 5. szám alatti 
„üzlethelyiség”,  
kaposvári 407/A/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti 
„üzlethelyiség”,  
kaposvári 582/1/A/2; 582/1/A/3; 582/1/A/4 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Szántó u. 5. 
(utcafronti) szám alatti „iroda”,  
kaposvári 582/4 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Szántó u. 5. (udvari épületszárny) szám 
alatti „irodaház”, 
kaposvári 232/1/A/7 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. 1. em. szám alatti 
„egyéb helyiség”,  
kaposvári 867/7/A/5 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Zárda u. 12. szám alatti „egyéb 
helyiség”, 
kaposvári 4330/15/A/14 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Nemzetőrsor 9. fsz. 1. szám 
alatti, „iroda” megnevezésű kaposvári ingatlanokat 
 
az OTP Bank Nyrt. a Kapos Holding Zrt. részére 2017. évre engedélyezésre kerülő 
folyószámla hitelkeret és járulékai biztosítékául 500.000.000,-Ft erejéig a folyószámla 
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hitelszerződés fennállásának időtartamáig keretbiztosítéki jelzáloggal terhelje. A 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a folyószámla hitelkeret szerződéshez 
kapcsolódó jelzálogszerződést a jelenleg hatályos szerződés szerinti feltételekkel aláírja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. március 31. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4014   Száma: 16.12.08/1/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 08:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról 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: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 49/2016.(XII.13.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító, 
2/2016.(II.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.  
 
Szita Károly polgármester: Vannak olyan emberek, hogy ha hitelük van az a baj, ha 
milliárdjaik állnak lekötve, akkor az a baj. Az ember így próbáljon valami egyeneset alkotni, 
de igyekszenek. 
  
 

-----2. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Négy dolgot kiemelne a rendeletből, mert fontos az, hogy 
mielőbb értesüljenek róla a kaposváriak. Abban hisz, hogy egy kutyatartónak felelőssége az, 
hogy ne szökjön ki az udvarából a kutya. Mindenki felelősséggel tartozik a másik iránt, főleg, 
ha saját háziállata van. Ez a rendelet-tervezet megadja most azt a lehetőséget, hogy 
eljárhassanak azokkal szemben, akiknek nem zárt területen belül van a kutyájuk. Kaptak több 
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olyan bejelentést, amikor gyerekeket, idős embereket ijesztenek meg a gazda nélküli kutyák. 
Ez az egyik olyan pont, ami benne van ebbe a rendeletbe. A másik, ami benne van az, hogy 
tilos vadkempingezni a Desedán, mert az csak szemetet, koszt hagy általában maga után. 
Dolgoznak azért, hogy a Deseda parton legyen egy négy csillagos kempingjük. Három dolgot 
emelne inkább ki. Szembesülhetnek azzal, hogy vannak olyan események, amikor tele 
ragasztják a várost plakátokkal, de mindenhova, nem a plakátozásra kijelölt helyekre. Jegyző 
úr egy olyan rendeletet hozott, hogy mindegy ki ragasztotta fel a plakátokat, akinek az 
érdekében kiragasztották a plakátokat az is büntethető. Erről szól ez a rendelet, mert a 
plakátból kiderül, hogy kinek az érdekében ragasztották ki. Ezt a három elemet szerette volna 
kiemelni, mert ezeknek is az a célja, hogy még nagyobb rend legyen ebben a városban. 
  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4015   Száma: 16.12.08/2/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 08:31  
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 az 50/2016.(XII.13.) 
önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 
7/2013.(III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 4016   Száma: 16.12.08/2/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 08:32  
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 az 51/2016.(XII.13.) 
önkormányzati rendeletét az utcanév és városrésznév megállapításának, közintézmény 
elnevezésének, valamint az utcanév, házszámtábla és emléktábla elhelyezésének 
rendjéről szóló 10/1991.(V.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4017   Száma: 16.12.08/2/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 08:32  
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 az 52/2016.(XII.13.) 
önkormányzati rendeletét a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi 
területté nyilvánításáról szóló 22/1994.(V.18.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 4018   Száma: 16.12.08/2/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 08:32  
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 az 53/2016.(XII.13.) 
önkormányzati rendeletét a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 
35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.  
 
 

-----3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-
támogató programjáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: A mai Közgyűlés legfontosabb napirendi pontjának tartja az 
előterjesztést, mert akkor erős egy város, ha a városban működő vállalkozások és a gazdaság 
is erős. Azért a legfontosabb célkitűzés az, hogy azok az emberek, akik jelen pillanatban nem 
rendelkeznek munkával, de munkával akarják családjuk és önmaguk boldogulását biztosítani 
ők munkalehetőséghez jussanak és új munkahelyeket csak erős vállalkozások tudnak 
teremteni. Tájékoztatásul elmondta, megérkezett az október havi munkaerő statisztika és 
tovább csökkent a munkanélküliek száma Kaposváron. Jelen pillanatban 3,9 % a 
munkanélküliségi ráta és 1 699 fő regisztrált munkanélküli van Kaposváron, reméli ez a 
tendencia folytatódni fog. Ezzel párhuzamosan több mint 300 üres álláshely van. Ez az egyik 
nagyon fontos pont, a másik nagyon fontos pont, hogy csak nagyon erős vállalkozások tudnak 
hozzájárulni a közjóhoz adó formájában, az általuk befizetett adó formájában. Minél erősebb 
egy gazdaság, minél erősebb egy vállalat, minél több az árbevétel annál több adót tud 
befizetni, annál nagyobb mértékben tud hozzájárulni a közjóhoz. Az utak, járdák rendbe 
tételéhez, a szociális támogatási rendszerhez, a kultúra finanszírozásához, a sport 
finanszírozásához, a kommunális ellátásokhoz, oktatáshoz. Ezek az erős gazdaság révén 
tudnak a leghatékonyabban működni, az a cél, hogy erős gazdasága legyen Kaposvárnak. 
Tájékoztatta a testületet arról, hogy az a fokmérő, ami az iparűzési adó bevételnek az alapja, 
mely szerint árbevétel függő az iparűzési adó mértéke az évről évre nő. Az iparűzési adó 
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fizető kör az ugyanaz marad, ugyanakkor évről évre több adót fizetnek be változatlan 
adókulcs mellett, ez jelzi azt, hogy magasabb az árbevételük ezeknek a cégeknek és ez reméli 
a haszon oldaláról is megjelenik majd náluk. Ez a két fő ok az, amiért most arra kérte jegyző 
urat, hogy közösen a kaposvári vállalkozásokkal való eredményét szummázva, próbálja 
rendeleti formába önteni. 12 ilyen alapelv van, amit tartalmaz ez a vállalkozási rendelet, de 
mindahhoz, hogy ez a rendelet valóban el tudja érni azt a célt, amit szeretnének, akkor 
hasznos dolog, amit csinálnak. Az, hogy ez még erősebben tudjon hatni a kaposvári 
gazdaságra, ahhoz kell a közúti infrastruktúra javítása. A Budapest felé járók látják, hogy a 
régészeti munkák végén vannak, ott állnak a nagy markolók és szedik ki a földet, a héten 
adják be a kiviteli pályázatokat az M67-es gyorsforgalmi útnak az építésére. Ez óriási 
előrelépés lesz Kaposvár gazdaságának tekintetében. Önmagában nem oldja meg az, hogy 
autópályához négysávos gyorsforgalmi út összeköttetése van a megyeszékhelynek egyik 
pillanatról a másikra nem fog háromszorosára erősödni a kaposvári gazdaság. Másik fontos 
infrastruktúra a vasút. Holnap találkozik Dávid Ilona elnök asszonnyal sok kaposvári 
fejlesztést fognak átbeszélni az elkövetkező évekre is. Műszaki átadása van folyamatban a 
Dombóvár-Kaposvár felgyorsított pályaszakasznak, illetve elkezdték a Fonyód-Kaposvár 
pályaszakasznak, mint elővárosi közlekedés vasútvonalnak a megjavítását, melyet 2018. év 
végéig fognak befejezni. Nagyon sokan ezen a vonalszakaszon járnak be Kaposvárra iskolába, 
illetve dolgozni, ezért nem mindegy, hogy milyen gyorsan érnek be és milyen körülmények 
között és mennek haza. A meglevő iparterületeik infrastruktúráját ki fogják javítani. Négy 
ilyen iparterület fejlesztésük van, melyekre ki lett írva a közbeszerzési eljárás, ezeknek a 
bírálata folyik most. Az egyik ilyen iparterület a volt SÁÉV területe, ahol valamennyi 
infrastruktúra – a közúti infrastruktúrát is beleértve – megújul. Iparterület is nézhet úgy ki, 
mint a belváros bármelyik része, sőt úgy kell kinéznie, ezért nyúlnak ezekhez a területekhez. 
A Raktár utca és környéke meg fog újulni, beleértve az Iparos utcát is. Aki ritkán jár arra és a 
volt Agroker épülete mögé nem néz be az iparvágány környékén az nem láthatja, hogy 
gyakorlatilag kis iparterület alakult ki azon a területen. Itt buszvárókat, buszmegállókat 
fognak építeni, járdát építenek, utat építenek, közvilágítást építenek és közművet építettek. 
Kanizsai út, Jutai út, Vásártéri út közötti iparterület is megújul ezen beruházás keretén belül 
és a Videoton, Izzó, Nagygát utca környékére újabb kamionparkolókat fognak építeni. Az 
informatikai vállalkozásokat segítve új inkubátorházat építenek, ezt most informatikai oktató 
centrumnak és oktató központnak hívják. A kórház anyaépületéből alakítják ezt ki, ez egy 
műemlék épület a Modern Város Program keretén belül 4,5 milliárd forintból. Azt gondolja, 
ez hasznossá válik a város számára, a XXI. század olyan iparágáról van szó, ahol már 
hiányszakmánként megjelennek az informatikusok. Ez az élet olyan szerves részévé vált, 
hogy nélküle egyről a kettőre nem fognak jutni. Új ipari parkot kell építeniük, elfogyott a 
beépítésre szánt iparterület Kaposváron. A keleti ipari parkban van egy 15 hektáros terület 
még a METIX mellett – ott a METIX-nek elővásárlási joga van – kérték, mert új ipar kíván 
betelepülni Kaposvárra, hogy adja oda ezt a területet. Többször tárgyaltak, de világos volt a 
szándéka még fejlődik és építeni akar, ezért nem adja ezt a területet, ezért kell új területet 
fejleszteni. Két ilyen célterület van az egyik a volt lőtér területe a Füredi II. laktanya mellett 
5,2 ha, a másik a keleti ipari parkkal szemben levő terület, ami körülbelül 250 ha állami 
tulajdon az Egyetem kezelésében van és ebből 62 ha iparterületté való átalakítását akarják 
elvégezni. Belvárosi üzlethelyiségeket újítanak fel szintén a vállalkozásokat segítő 
csomagként 21 belvárosi üzlethelyiséget újítanak fel, olcsóbbá teszik a működésüket. Nem 
csupán portálcseréket fognak kialakítani ezen a területen, hanem a 21 belvárosi 
üzlethelyiségben fűtést korszerűsítenek, energiatakarékossági beruházásokat hajtanak végre. 
Adókedvezményeket adnak, ez szintén ennek a csomagnak a része. Fizetési halasztást és 
részletfizetést azoknak a vállalkozóknak, amelyek ezt kérik tőlük. Hogy mennyire jó döntés 
volt, amikor ezt korábban behozták az igazolja, hogy 2016-ban 56 vállalkozó élt ezzel a 
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lehetőséggel 222 millió forint helyi adóját ütemezhette át. Ezzel segítséget tudtak adni, hogy a 
likviditása az adott pillanatban ne legyen rossz, hanem ezt a pénzt megtartva később fizesse 
be. Megtartják a védőnők, háziorvosok adómentességét. Ez 20 millió forintnyi iparűzési adó 
kiesést jelentenek a városnak, de örömmel adták. Egy új adókedvezményt hoztak be, amely a 
vállalkozásokat közvetlenül érintik, akik kutatásfejlesztési tevékenységet folytatnak. Az 
elfogadott adórendeletben 10 % iparűzési adó mentességet kap az, aki kutatásfejlesztést 
folytat, mégpedig a kutatásfejlesztésre eső árbevételéből kapja ezt meg. Tavaly is 16 cég élt 
ezzel a lehetőséggel, hogy már K+F tevékenységet folytatott, az állami adómentességek mellé 
a város még kiegészítette az iparűzési adó mentességgel is. Ez adókiesést fog jelenteni, de 
sokkal többet ér, véleménye szerint azaz innováció, amit behoznak, mint amit buknak az 
adókedvezményben. Munkahelyteremtést említette szóbeli kiegészítésében, hogy egész addig 
nem nyugszanak, ehhez kérne társakat maga mellé, amíg valamennyi kaposvári, aki munkával 
kenyeret akar keresni ne kapná meg ezt a lehetőséget. A munka az tartást ad, önbecsülést ad, 
ha ez hiányzik az ember életéből, akkor nagy baj van, akkor csúsznak lefelé. Az önbecsülést a 
munka tudja megadni, ezért tartja rendkívül fontosnak, hogy mindenki dolgozzon, aki akar. 
Vannak még ilyenek függetlenül attól, hogy folyamatosan csökken a munkanélküliek száma. 
Az a kaposvári vállalkozás, aki 2017. január 1-jétől új munkahelyet teremt, az ahányat teremt 
annyiszor 500 ezer forint támogatást kap a várostól. Ezt a pénzt oda fogják adni a kaposvári 
vállalkozásoknak ösztönözve őket, de kérnek is cserébe, azt kérik, hogy azért a pénzért, amit 
munkahelyenként adnak vállalják azt, hogy 3 évig tartják azt a foglalkoztatottsági létszámot. 
A másik vállalniuk kell – független attól, hogy megemelték – a garantált bérminimum, vagy 
minimálbér 120 %-val kell, hogy alkalmazzák ezeket az embereket. A másik nagyon fontos 
dolog az, hogy a bérszínvonalat nyomják fel. A Kormány nagyon bölcs döntést hozott, végre 
elindult azon az úton, hogy bérnövekedést úgy fog tudni elérni, hogy megállapodott a 
munkaadókkal és megemelte jelentős mértékben a garantált bérminimumot és megemelte 
jelentős mértékben a minimálbért. Adják munkahely teremtésnél az 500 ezer forintot, azt 
kérik cserébe, hogy 3 évig meg kell, hogy tartsa, a másik az a fizetés, amivel alkalmazza 
legyen 20 %-al magasabb. Kedvezményes ingatlanértékesítés szintén a vállalkozásoknak szól. 
Azoknak a vállalkozásoknak, akik azért is kívánnak ingatlant vásárolni, hogy ott új 
munkahelyeket akarnak létesíteni. Ez az önkormányzattól vásárolt ingatlanokra vonatkozik. 
Itt szintén, ha vásárol egy vállalkozó munkahelyenként, amit az adott területen létesít 500 ezer 
forint támogatást kap. Az is előfordulhat, hogy az a telek, amit az önkormányzattól vásárol, 
inkább fizetnek érte, ha annyi munkahelyet teremt, mert annyival több munkása lesz, hogy a 
telek áránál magasabb lesz az általuk adott munkahely/főként adott 500 ezer forint. Nagyon 
fontos az, hogy a munkanélküliség mellett megjelent Kaposváron, hisz hallották tőle azon 
túlmenően, hogy van 300 üres álláshely jelen pillanatban, megjelent néhány olyan szakma, 
amely már hiányzik ebből a városból. Hiányoznak a gépészmérnökök, de szakmunkás szinten 
is megjelentek azok a hiányszakmák, amelyek most már problémásak. A betöltetlen 
álláshelyek között a legjelentősebb rész a szakmunkás, amit keresnek a vállalkozók. Érdekük 
az, hogy a 35 év alatti fiatal szakmunkások, akik hiányszakmát tanultak, vagy tanulnak, azok 
maradjanak Kaposváron és itt telepedjenek le. Nem mindegyik CSOK 10, de szeretnék 
segíteni abban, hogy telket kapjanak. Toponáron vannak még telkek, de közművesítenek is 
még telkeket a Mikes Kelemen utcában. Ezeknek az átlagára 5 millió forint és ha 
hiányszakmát képvisel a 35 év alatti fiatal és a vállalata úgy dönt, hogy neki szüksége van erre 
az emberre és le akar telepedni Kaposváron, abban az esetben megkapja ezt a telket. Álljon 
neki és építkezzen. A vállalattól annyit kérnek, hogy 5 évig foglalkoztassa, a másik, hogy 
fizesse ki a telekárra eső ÁFA-t, legyen részese ennek a közös sikernek, kezdeményezésnek. 
Szintén rájuk vonatkozik a letelepedési támogatás, egy éven keresztül 100 ezer forint az, ami 
jár nekik. Gondoltak a 35 év alattiakra, feltétele, hogy állandó kaposvári lakcímet létesítsenek, 
és kaposvári lakos legyen. Gondoltak azokra, akik Kaposváron állandó lakcímmel 
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rendelkeznek, de nem Kaposváron dolgoznak, elvitte őket valahova az élet. Azt mondják 
nekik, hogy „Gyertek haza, szükség van a tudásotokra, szükség van arra a szakmára, amit 
képviseltek, helyezkedjetek el”, mert a cég keresni fogja őket, és amiért hazajönnek, kapnak 
letelepedési támogatást, 100 ezer forintot havonta. Vonatkozik azokra, akik nem kaposváriak, 
nem itt van az állandó lakcímük. Azt mondják, jöjjenek ide, helyezkedjenek itt el, és 
létesítsenek itt állandó lakóhelyet. A harmadik, akire vonatkozik tanuló, most végez, 
hiányszakmát képvisel, a kaposváriak keresik, hogy ne gondolkodjanak azon, hogy elmennek, 
itt megtalálják a számításukat, a kaposvári vállalatoknál és ne máshol legyen az országban. A 
Fecskeházat továbbra is az eddigi formában működtetik, vagyis 5 éves lakhatási lehetőséget 
biztosítanak a fiataloknak, nekik előtakarékoskodniuk kell és 5 év múlva új bérlőknek adják 
ki ezeket a lakásokat. Pár évvel ezelőtt a felsőoktatásban tanuló kaposvári diákoknak 
megalkották a „Kaposvár számít rád” programot és ösztöndíjat. Ez a kaposvári lakosoknak 
függetlenül attól, hogy hol tanul, a leendő diplomásoknak adták havi 25 ezer forint összegben. 
Ez az előterjesztés arról szól, hogy ezt a programot egészítsék ki és adják a 
szakgimnáziumban, a szakmunkás tanulóiknak is, ha hiányszakmát tanulnak. Annak 
érdekében, hogy ez a hiányszakma egy idő után már ne legyen hiányszakma, ők is 
részesüljenek ebből az ösztöndíjból ugyan olyan mértékben, mint a gépészmérnök. 
Természetesen tanulmányi eredménytől függően, ehhez teljesíteni kell. Reméli, hogy az a cél, 
amit el akarnak érni, hogy mindenki dolgozhasson, aki akar, az segíteni fogja a foglalkoztatási 
paktum nevű szervezet és munka, amelynek az a lényege 1,2 milliárd forint áll 
rendelkezésükre és az az elvárása a Kaposvári Városfejlesztési Kft. felé 843 embert kell 
munkához juttatni ennek a programnak a végén.  
  
dr. Csillag Gábor jegyző: A rendeletet el kellett küldeniük a Támogatást Vizsgáló Irodának. 
Erre azért van szükség, mert az Európai Uniós szabályok szerint abban az esetben, hogyha 
cégeknek a város támogatást nyújt, hogy megfeleljenek a szabályoknak, kontrolálni kell ezzel 
a támogatást vizsgáló intézménnyel. Azzal, hogy ezt a rendelet tervezetet elküldték, a 
Támogatást Vizsgáló Intézet lényegesen kiegészítette a rendeletet. Több olyan értelmező 
rendelkezésben felsorolt fogalom is van, ami a kaposvári gazdasági életben nem jelentkezik, 
de muszáj volt beletenniük annak érdekében, hogy az uniós szabályoknak megfeleljenek. 
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Az előterjesztéssel kapcsolatban arról kérdezne, amely véleménye 
szerint nem került bele. Az előterjesztésben két a több mint két és fél milliárdos iparűzési 
adóbevételüket érintő támogatási forma szerepel. A helyi adókról szóló törvény azonban már 
régóta lehetőséget ad további támogatásra is. 2012-ben a gazdasági nehézségekre hivatkozva 
a polgármester javaslatára a Közgyűlés megszüntetette azoknak a kaposvári 
kisvállalkozásoknak az adómentességét, amelyeknek az adóalapjuk nem haladta meg a 2,5 
millió forintot. Ez az intézkedés a kaposvári vállalkozók több mint felét, közel négyezer 
vállalkozást érintett. Most, amikor az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, miért nem 
állítják vissza a kaposvári kisvállalkozások adómentességét? Alpolgármester úrtól tudható, 
bejött a miniszterelnök javaslata az R67-es út megépítésének hírére számtalan befektető 
kopogtat a polgármester ajtaján. Ezért az új ipari park létrehozása a program egyik reális és 
teljesíthetőnek mondható célkitűzése. Az előterjesztés szerint - a Keleti Ipari Park mellett - a 
610-es számú főút északi oldalán lehet az új ipari park. Ugyanakkor köztudott, hogy van két, 
ipari parkra alkalmas, de egyébként kihasználatlan terület a város É-Ny-i részén.  Az egyik a 
volt Füredi II. laktanya beépítetlen ingatlana, a másik ehhez közelben lévő 4 ha-os beépítetlen 
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ingatlan, ahová eredeti szándék szerint egy vállalkozó a kaposvári távhőszolgáltatás 20-25 
százalékos csökkentését garantáló fatüzelésű erőmű épült volna. A két ingatlant közel 1,5 
milliárdért adtuk el, az gondolja, ennek töredékéért vissza lehetne vásárolni a két ingatlant. 
Van-e szándék a két ingatlan megszerzésére, illetve pari park céljára történő hasznosítására? 
Az elmúlt héten egy helyi médium rendszeres, obersovszky színvonalú alákérdezéses 
műsorában azt ígérte a kaposváriaknak, hogy „távfűtő rendszerünket biomassza erőműre 
állítjuk át”. Nyilván ez a beruházás is jelentős távfűtési díjcsökkentést tesz majd lehetővé. 
Mondana erről a jelentős, több száz kaposvárit és számtalan intézményt érintő fejlesztésről? A 
gazdasági értelembe vett teljes foglalkoztatottság - „aki akar, az tud is munkát vállalni” - 
definícióját 2010-ben 1900 álláskeresőben számszerűsítette, a céldátumot 2020-ra rögzítette. 
Az elmúlt napokban a miniszterelnök több alkalommal is kijelentette, Magyarországon, „aki 
keres, ma már talál magának valamilyen munkát”. Kaposváron ez az állapot az országosnál 
sokkal jobb foglalkoztatottsági adatok szerint már megvalósult, ugyanis Kaposváron ma 
1500-1600 álláskereső van.  Ennek ellenére legújabban azt nyilatkozta a polgármester, hogy 
további 8-900 fővel kell csökkenteni az álláskeresők számát ahhoz, hogy „aki akar, az tud is 
munkát vállalni” szlogen valóságos tartalmat kapjon. Kérdése volt, melyik kaposvári cégeknél 
akarja a 8-900 főt elhelyezni, amikor többségüknek nem, hogy szakmája, de még nyolc 
általánosa sincs és nem is akarnak dolgozni? 
  
Szita Károly polgármester: 1699 volt októberben a regisztrált munkanélküliek száma. 
Képviselő úrral ellentétben abban hisz, hogy köztük vannak olyanok még, akik dolgozni 
akarnak. Ön leírta őket, azt mondta, ezek az emberek már nem akarnak dolgozni, ezt mondta 
az előbb. Meggyőződése, hogy van köztük még számos, legalább 800 olyan ember, aki ha 
kapna megfelelő lehetőséget, hogy dolgozni tudna, értük dolgozik és értük vállal felelősséget. 
2008-ban amikor a világot, benne Magyarországot is, függetlenül a korszak ezt megelőző 
miniszterelnökét, jött a gazdasági világválság. Akkor fogadták el a kaposvári New Dealt, 
akkor fogadták el azt a programot, amikor azt mondták, hogy a válságot nem túlélni akarják 
csak, hanem megnyerni akarják. Abban az időszakban hoztak számos olyan intézkedést – az 
adórendszert is érintő –, amelyben a segítséget adták a kaposvári vállalkozásoknak, hogy ne 
csupán túléljék, hanem nyertesként kerüljenek ki ebből a válságból. Akkor volt az is, amikor a 
2,5 millió forint éves árbevétel alatt rendelkező egyéni vállalkozásoknak azt mondták, hogy 
nem kell befizetni az iparűzési adót. 61 millió forint iparűzési adó kiesést jelentett ez akkor, 
amikor vége volt a gazdasági válságnak visszahozták, eltörölték ezt a kedvezményt. Nagyon 
sok minden olyan programelemet bevezettek akkor, ami meggyőződése szerint hozzá segítette 
a kaposváriak egészét abban, hogy ma erős lábakon állhatnak. Ezt így is szeretné tartani, az 
erősödést szeretné elérni. Amíg van önkormányzati, vagy állami tulajdonban lévő iparterület 
Kaposváron nem fog maszektól vásárolni. Majd, ha nem lesz önkormányzati vagy állami 
tulajdonban levő iparterület, akkor elmegy és megtömi a maszek zsebét. Távhő esetében a 
párszáz az 6900, ennyien vannak, akik a távhőt igénybe veszik Kaposváron. 10,5 milliárd 
forint távhőfejlesztési programot akarnak elindítani, amelynek a lényege, amit láttak a Bajcsy 
utcában, a Színház is távfűtött és távhűtött lesz, azért kellett ezt a vezetéket megcsinálniuk. 
Köszönetét fejezte ki a távhőüzem vezetőjének Uitz Zsuzsának, aki december 15. helyett 
november 30-ra befejezte ezt a beruházást. Jövőre felújítják a teljes Bajcsy Zsilinszky utcát és 
az útfeltörést most akarták megcsinálni, nem a felújítást követően. Ezen túlmenően, hogy 
nagyon sok közintézményt rákötnek a távhőre a legkörnyezetkímélőbb, véleménye szerint a 
leggazdaságosabb fűtési mód is. Két irányba folytatnak tárgyalásokat. Az egyik a 
cukorgyárral, a cukorgyár hulladék hőjét használják fel a távfűtés, meleg víz és hő 
szükségletének a biztosítására. A másik azon az 5,2 ha-os területen, amit említett, ami 
önkormányzati tulajdonban van és a kaposvári lőtérnek a volt helye, szintén KEHOP 
pályázatból a biomassza az, ami rásegítene, illetve ellátná a távhő hő szükségletét, illetve a 
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szünetekben, amikor csak meleg vizet kell rendelkezésre bocsátani nem kell fűteni, akkor 
elektromos áramot termelne. Ennek az előkészítése van most folyamatban.  
  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: El kell ismerni, hogy Kaposvár önkormányzata is jelentős 
erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a Kormány szándékának megfelelően az uniós 
támogatások 60 százaléka a gazdaságfejlesztési célokat szolgálja, és hogy a támogatások 
nyertesei elsősorban a kis-, és közepes vállalkozások legyenek.  Szeretné rögzíteni, hogy 
kritikai észrevételei mellett, támogatja a vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató 
programot, illetve az előterjesztéshez csatolt rendeletmódosításokat. Támogatja a programot 
annak ellenére, hogy a támogatásoknak a vállalkozásokra kifejtett hatása - korábbi 
tapasztalatok alapján – erősen megkérdőjelezhető. Fontosnak tartja, hogy az iparterületek 
gyűjtő- és bekötőútjainak-, továbbá egyes iparterületek út-, és közműhálózatának felújítását, 
mert a vonzóbb gazdasági környezet jelenthet üzleti előnyt. A közvetlen gazdasági hatása 
azonban megkérdőjelezhető, ugyanis nem gondolja, hogy például a volt SÁÉV telepen 
működő két-tucatnyi vállalkozás attól fog több iparűzési adót fizetni, hogy - sokadszori 
nekifutásra - az önkormányzat másfél évtized után teljesíti vállalt kötelezettségét és uniós 
pénzből rendbe hozza az iparterület út- és közműhálózatát. Fontosnak tartja, hogy végre 
lépéseket tesznek az önkormányzati üzletek bérleti díjának megállapítása során tapasztalt – 
esetenként a korrupció gyanúját is felvető - igazságtalanságok mérséklése érdekében. Az 
előterjesztés - nyilván nem véletlenül - még csak nem is említi az önkormányzati üzletek 
bérleti díjainak csökkentésére-, a vállalkozások bérleti díj támogatására vonatkozó rendeleti 
szabályozást. Ez a polgármesteri kommunikációból is hiányzik, így a bérleti díj támogatás 
lehetőségét nem is ismerik a vállalkozók. A rendelet 7. §-a rögzíti, hogy a támogatás kizárólag 
átlátható formában nyújtható, miközben - az eddigi gyakorlat szerint - a pénzügyi bizottság 
döntését megalapozó egyedi vizsgálatok nem tartalmazzák a támogatások indoklását. Az 
indoklás és a nyilvánosság hiányában azonban nem biztosítható az átláthatóság, valamint az, 
hogy egyenlő esélyt és kellő jogbiztonságot kapjon valamennyi vállalkozás. Erős fenntartásai 
vannak abban, hogy az önkormányzatnak feladata-e közvetlenül beavatkoznia a vállalkozások 
mindennapi életébe. Ennél csak az a rosszabb, ha ezt ideiglenes jelleggel és nem életszerű, 
piac komfort formában teszi. Jellemző példa lehet erre, a fiatal, 35 év alatti, hiányszakmával 
rendelkező munkavállalók szociális támogatása, ami a következő napirendi pont tárgyalási 
témája lesz.     
  
 
Pintér Attila tanácsnok: Enyedi György a Regionális Tudomány magyarországi szellemi 
atyja összeszedte azokat a tényezőket, ami alapján egy területi egység sikeresnek mondhatja 
magát. Az előterjesztés, amely gazdaságélénkítő program – számos elemében egyébként – 
összhangban van ezekkel a sikertényezőkkel. Ugyanakkor azt is állítja Enyedi György, hogy 
egy területi egység, egy régió, egy település akkor lehet igazán és tartósan sikeres, ha a 
gazdasági növekedés nemcsak a foglalkoztatottságot növeli, hanem a foglalkoztatottsággal 
együtt a jövedelmeket is. Másik megállapítása is van a sikerrel kapcsolatban, nagyon 
fontosnak tartja, hogy a helyben megtermelt profitot a vállalkozások tulajdonosai ne vonják ki 
a térségből. Összességében, amit a felvezetésben megjelölt, hogy a foglalkoztatottság mellett 
nagy hangsúlyt kell fektetniük arra, hogy érdemben tudják növelni a kaposváriak jövedelmét, 
fontos célkitűzésnek tartja. Nemcsak amiatt, amit az előbb említett, hanem azért is mert úgy 
véli az erős város akkor igazán erős város, ha a lakói is erősek és ezt úgy tudják elérni, ha 
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érdemben tudják növelni az egyébként Megyei Jogú Városok körében meglehetősen alacsony 
jövedelmi szintjüket. Ha elégedettek a város lakói, akkor kötődnek Kaposvárhoz, akkor tudják 
majd elérni azt, ami a másik előterjesztésben megjelenik célként, hogy meg tudják tartani a 
népességet, illetve enyhén, mert ez a stratégiai céljuk, tudják növelni a város lakosságát. Ha 
van elégedettség, akkor van kötődés, ha van kötődés, akkor van perspektíva. A város lakói azt 
érzik, hogy van jövőjük, nemcsak nekik, a hozzátartozóiknak, a családtagjaiknak is a 
városban és nem hagyják el. A sikertényezőkhöz visszatérve az egyik, amit megállapított 
Enyedi György, hogy a sikeres térségekben erős az innovációs készség. Ezért örül annak, 
hogy ez az előterjesztés külön foglalkozik az innovációval, illetve az innováció 
támogatásával. Valószínűleg a tapasztalatokból kiindulva érdemes lesz a közeljövőben 
átgondolniuk, hogy a kaposvári vállalkozások innovációs tevékenységét hogyan tudják 
esetleg más formában, még széleskörűben velük összefogva támogatni és hogyan tudnak még 
egy olyan támogatási rendszert kidolgozni, amely az innovációs készséget fejleszti, esetleg az 
Egyetemet is bevonva ebbe a tevékenységbe. Másik megállapítás, ami szintén a település 
sikeréhez tartozik, hogy nincs tartós siker akkor, hogyha nincsen erős gyarapodó 
középosztály. Ezért különösen fontos az, hogy érdemben tudják a város lakóinak a jövedelmét 
emelni a jövőben. 
  
 
Kováts Imre képviselő: Egy dolgot említene, elég nagy felháborodással fogadta 
polgármester úr azt a kérdését, hogy a volt Füredi II. laktanya és a mellette lévő ingatlan 
megvásárlására vonatkozott. Nem érti felháborodását, mert kétségtelen, hogy 1,5 milliárdért 
adták el a két ingatlant a Füredi II. laktanyára az önkormányzat adott 200 milliós árajánlatot, 
miközben 95 millió forintért vásárolták meg a felszámolás alatt. Nem szemrehányásként 
mondja, hogy lecsúsztak egy ingatlanértékesítési felhívásról, mert nem nézheti az apparátus 
állandóan az Igazságügyi Minisztérium honlapját. Azt gondolja, hogy oda kell figyelni majd a 
másik ingatlan megszerzésére.  
  
 
Pintér Attila tanácsnok: Fontosnak tartja megállapítani, hogy ebben az előterjesztésben, 
illetve gazdaságélénkítő csomagban külön üdvözlendő, hogy beletette a városmarketinget, 
mint egy fontos befektetés ösztönző eszköz. Nagyon jónak tartja, hogy ez a megállapítás 
benne van a gazdaságélénkítő csomagban. Majd egy másik előterjesztés kapcsán szeretne 
néhány mondattal foglalkozni ezzel a kérdéskörrel. Szerette volna megállapítani és a 
nyilvánosság előtt is elmondani, hogy végre eljutottak oda, hogy a városmarketinget egy 
fontos befektető eszköznek tartják és ezt szerette volna megosztani a nyilvánossággal és a 
Közgyűléssel is. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 4019   Száma: 16.12.08/3/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 09:18  
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 az 54/2016.(XII.13.) 
önkormányzati rendeletét a Kaposvár Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és 
befektetés-támogató programjáról szóló 39/2007.(X.08.) önkormányzati rendeletének 
hatályon kívül helyezéséről, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4020   Száma: 16.12.08/3/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 09:18  
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 az 55/2016.(XII.13.) 
önkormányzati rendeletét az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási 
Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995.(XII.29.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 4021   Száma: 16.12.08/3/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 09:18  
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 az 56/2016.(XII.13.) 
önkormányzati rendeletét a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4022   Száma: 16.12.08/3/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 09:18  
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 az 57/2016.(XII.13.) 
önkormányzati rendeletét a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató 
programjáról, valamint a kulturális célú támogatás nyújtásáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.  
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Szita Károly polgármester: Köszönetét fejezte ki a képviselő hölgyeknek és uraknak, hogy 
tevékenyen is részt vettek ebben a munkában. Köszönte a hozzászólásokat, erőt és biztatást 
adott, reméli, hogy sikerre tudják vinni azt, ami mindnyájuk álma. Megalkották az új 
vállalkozásfejlesztési rendeletüket, jöjjenek létre új munkahelyek, erősödjön a kaposvári 
gazdaság, növekedjenek a bérek ez az elkövetkező évek legfontosabb feladata, amely előttük 
áll. Azokkal a közvetett eszközökkel fogják tudni segíteni, ami néha közvetlenül is hasznot 
hoz a vállalkozásoknak, amit most elfogadtak. 
 
  

-----4. Előterjesztés Kaposvári letelepedést segítő egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Nagyon örült neki, hogy többüket látta azon a letelepedést 
elősegítő konferencián, amelyet Novák Katalin államtitkár asszonnyal tartottak a Szivárvány 
Kultúrpalotában. Ott fogalmaztak meg egy vitaanyagot, amely a kaposvári népességcsökkenés 
megállítására, illetve a népességnövekedést elősegítésére szolgáló kaposvári program. Azzal, 
hogy kérte valamennyi kaposváritól azt, hogy november 15-ig küldje be észrevételeit, mi az, 
amit bele kellene még tenni ebbe a csomagba, programba. Ez egy új, éves szinten 100 millió 
forint támogatási program meglétét jelenti. Meg is alkották ezzel kapcsolatban a 
koncepciójukat, itt a képviselő-testület hozott ebben döntést és a jegyző urat arra kérték fel, 
hogy ezt fogalmazza meg rendeleti formában. A jegyző úr arról alkotott rendeletet, amiről 
egyszer már döntöttek, de ha valami még eszükbe jut, nyugodtan fogalmazzák meg. 
  
dr. Csillag Gábor jegyző: A bizottságok az előterjesztést támogatták. Próbáltak figyelemmel 
lenni folyamatosan azokra a beérkező igényekre, levelekre, amiket az elmúlt hónapokban 
kaptak és ezeket az észrevételeket, szabályokat beépítették ebbe a rendelet tervezetbe. 
Egyrészt a helyi támogatást, illetve a települési támogatások körét szabályozzák és 
módosítják. Képviselő urak is elmondták, ez az előterjesztés szorosan kapcsolódik az előbb 
tárgyalt előterjesztéshez, hiszen nem elegendő csak a vállalkozásokat és cégeket letelepíteni 
Kaposváron, szükséges az ott dolgozók letelepítése is. Azt gondolja, ez a rendelet tervezet 
tökéletesen meg fogja ezt valósítani.  
 
Szita Károly polgármester: Három feltétel szükséges ahhoz, hogy valaki jól érezze magát 
valahol. Az egyik, hogy legyen munkahelye, másik, hogy legyen otthona, a harmadik, hogy 
legyenek olyan szolgáltatások, amire igényt tart. Legyen a városkép olyan hangulatú, 
jelenjenek meg azok a boltok, szolgáltatások, amire szüksége van. Ezeket már részben 
érintették nem csupán az előző napirendi ponton, hanem ha kimennek a Kossuth térre és 
körbenéznek, milyen hangulata van ennek a városnak. Nyolc pontról szól a jegyző úr által 
előkészített rendelet. Helyi támogatás eddig lakásvásárlásra, építésre és telekvásárlásra szólt, 
vagyis pénzt adnak annak, aki ezekkel élni kíván. Most ezt kiegészítik, amennyiben a család 
nagysága igényli a lakásbővítésre is. Eddig lakásbővítésre nem lehetett helyi támogatást 
kiadni, most lehet. Szélesítik a támogatói kört is úgy, hogy megemelik a jövedelemhatárt az 
igénylésnél, azért, hogy minél többen igényelhessék. Eddig a nyugdíjminimum 300 %-át el 
nem értek kérhettek helyi támogatást, most ezt felvitték 500 %-ra. Ennél magasabb 
jövedelműek is kérhetik ezt a támogatást, a CSOK 10 esetében felvitték 700 %-ra. Azért is 
tették azt, hogy plusz rásegítő támogatásokat tudjanak biztosítani annak érdekében, hogyha 
valaki CSOK 10-et kap rásegítenek, hogy egész biztos megvalósuljon az a cél, amit akar. 
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Megemelték a helyi támogatás összegét is. Ma a helyi támogatás, ha telekvásárlást beleérti 1-
5 millió forint között igényelhető, ez eddig 1 millió forint alatt volt. A CSOK 10-re jogosultak 
10 évre kommunális adó mentességet kapnak, erről a legutóbbi Közgyűlésükön, amikor az 
adórendeleteket tárgyalták már döntést is hoztak. Kibővítik a kismama bérletet, eddig a 
GYES-en és GYED-en levők igényelhették, most igényelhetik azok is, akik CSED-en vannak, 
mert teljesen logikus, hogy ők is használhatják. Sőt igényelhetik azok az édesapák is, akik a 
munkába járáshoz autóbuszt vesznek igénybe, de ugyanakkor több gyereket nevelnek otthon 
egyedül. Van olyan kategória, amikor 8 évig is igényelhető a tömegközlekedési támogatás, 
3.000.- Ft-ot adnak támogatásként ebben az esetben a bérletre. Az 1,2 millió forint/év 100 
ezer Ft/fő nem segély, hanem letelepedési támogatás, szeretné rögzíteni a két kategória 
közötti különbséget. A segély az jövedelem alapján megállapított, a letelepedési támogatásnak 
másak a bírálati szempontjai. Segítséget szeretnének nyújtani azoknak is, akik szeretnének 
gyermeket, de nem megy, a lombikbébi program támogatására gondol, ahhoz 100 ezer, a 
gyógyszerköltségekhez 50 ezer forint támogatás nyújtanak. Erről, a képviselők által eldöntött 
8 pontról szól jegyző úr rendelet tervezete. 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Van-e 2015-re vonatkozóan az állandó népességre és a 
lakónépességre adatuk? Illetve ugyanerre az évre van-e a vándorlási egyenleget illetően 
adatuk? 
 
Kováts Imre képviselő: A vállalkozásfejlesztési program a „népesség-munkaerő” fejezetben 
új támogatási formaként említi a 35 évnél fiatalabb, hiányszakmával rendelkező szakemberek 
letelepedéséhez, illetve helyben tartásához nyújtandó támogatást. A rendeletmódosítás „a 
Kaposvárra költöző és itt letelepedni kívánó, továbbá a Kaposvárra visszaköltöző, valamint a 
tanulmányaikat befejező kaposvári fiatal pályakezdő szakember” támogatását szabályozza. A 
rendelet miért nem szabályozza a hiányszakmával rendelkező szakemberek helyben tartását? 
Példaként elmondta – a rendelet nem szabályozza – van egy cég, akinek öt villanyszerelőre 
van szüksége, de csak három van. Jön két villanyszerelő, felveszik 150 %-os garantált 
minimálbérrel az önkormányzat megadja a 100 ezer forint szociális bérkiegészítést. Mi van a 
másik hárommal? Nekik is ott a 150 %-os garantált bérminimum felüli összeg, csak éppen 
nem úgy jöttek ide. Ők is jelentkeznek majd a 100 ezer forintért, de ezt a rendelet nem 
szabályozza. Miért nem? 
  
Szita Károly polgármester: Kell, hogy szabályozza és a jegyző úr megmondja, hol 
szabályozza. Három kategória az, akit támogatni akarnak. Az egyik kategória, aki Kaposváron 
állandó lakcíme van, de nem itt dolgozik, jöjjön vissza. A másik, nem kaposvári, nincs még 
kaposvári állandó lakcíme, de jöjjön ide és létesítsen kaposvári lakcímet. A harmadik 
kategória, tanuló a gyerek, itt él Kaposváron, ne menjen el, ha letette az szakmunkás vizsgát 
más városba dolgozni, hanem itt helyezkedjen el Kaposváron. A KSH két éves késéssel közli 
sajnos a migrációs indexeket, nem rendelkeznek még ezzel az adattal. Minden évben kérik, 
ahogy a gazdaság erősödésére saját tőke árbevételi, a kaposvári vállalkozásokra vonatkozó 
adatokat is két éves késéssel tudja közölni, nem tudja még megmondani. Annyit látnak, hogy 
a nulla és a mínusz között volt az elmúlt öt évben a migrációs egyenleg, az azt megelőző 
időszakban voltak olyanok, amikor pozitív volt a migrációs egyenleg. A legfrissebb adatokat 
nem tudják még.  
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Kováts Imre képviselő: Van egy kábelszolgáltatóval szerződése, fizet 4.000.- Ft-ot. Olvassa 
közben, hogy a kábelszolgáltató 3.500.- Ft-ért köt szerződést az új belépőkkel. Kérdezte mi 
lesz vele, azt válaszolták mondja fel. Abba a negyedik esetben a munkáltatót arra kényszeríti 
az önkormányzat, mert nem szabályozza, hogy mondjon fel, és mint új felvételt nyerő 
megkapja a 150 %-os bért és az önkormányzat 100 ezer forintos bérkiegészítését. Ezt próbálta 
megvilágítani. A helyben dolgozónál ez az alaphelyzet.  
  
Szita Károly polgármester: Érti, de ez a rendelet nem arról szól, hogy Kaposváron 30 ezer 
munkavállalót támogassanak, azt nem tud. Ez a rendelet másról szól, figyelmesebb olvasást 
kér. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 
Pintér Attila tanácsnok: Tisztában van vele, hogy a központi adatbázisokba késéssel 
érkeznek meg a települési adatok. Meglehetősen nagy késéssel lehet látni a tényleges 
adatokat, a saját adatokra lett volna kíváncsi, hogy van-e erre vonatkozóan kimutatásuk, mert 
a központi adatbázisban valóban a 2014. évi az utolsó. Polgármester úr említette, hogy voltak 
évek, amikor valamennyire pozitív volt a vándorlási különbözete a városnak, voltak évek, 
amikor meg negatív volt. Nézzék a legutóbbi évet, 2014-ben képviselő társai mit gondolnak 
mekkora volt Kaposvár vándorlási különbözete?  
 
Szita Károly polgármester: Mielőtt válaszolnának azt is tegye hozzá a kérdéshez, hogy 
mekkora volt a vándorlási különbözet. Négy tényezőből áll hányan haltak meg, hányan 
születtek, hányan költöztek el és hányan költöztek ide. Ezt a négyet kérdezze meg, akkor lehet 
helyes választ adni a kérdésre. 
 
Pintér Attila tanácsnok: Minden adatot pontosan meg tud adni, meg is tudja mutatni 
képviselő társainak, ha kíváncsiak rá. A legfontosabb, a vándorlási különbözetbe nem tartozik 
bele, amit polgármester úr mondott. A természetes fogyás az nem a vándorlási különbözetnek 
a része. A vándorlási különbözet pusztán arról szól, hogy egy adott évben mennyien költöztek 
a településre és mennyien költöztek el onnan. Ez nem a természetes fogyás. 2014-ben a 
vándorlási különbözete Kaposvárnak 826 fő volt, ennyivel többen hagyták el Kaposvárt. A 
központi adatbázisokban ez az elérhető szám, ha nem valós korrigáltassa. Egy évben egy 
falunyival kevesebb lakója lett csak az elvándorlásból fakadóan Kaposvárnak. Ne értse félre, 
nem polgármester úron akarja mindezt számon kérni. Nem akarja a város vezetésén számon 
kérni, csak mint tényt szerette volna megállapítani, hogy nagyon sokat vesztenek a 
népességből pusztán az elvándorlásból fakadóan. Helyesnek tartja, hogy cselekszenek még 
akkor is, hogyha az utolsó órában vannak, hogy megállítsák a népesség csökkenését és az 
elvándorlást Kaposváron. Kérte két perc hozzászólási idő megadását. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4023   Száma: 16.12.08/4/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 09:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület 2 perc hozzászólási idő megadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 66.66 66.66 
Nem 3 16.67 16.67 
Tartózkodik 3 16.67 16.67 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Pintér Attila tanácsnok: Mindenki tisztában van vele, hogy van egy településfejlesztési 
koncepciójuk és van egy településfejlesztési stratégiájuk. Abban nagyon fontos 
társadalompolitikai célt tűztek ki maguk elé, amelynek az az egyik lényeges momentuma, 
hogy növelni kell a város népességmegtartó képességét. A másik az, hogy céljuk a pozitív 
migrációs egyenleg mellett a 40 év alatti lakosság számának növelése. Ez egy konkrét, kézzel 
fogható társadalompolitikai céljuk mind a két fontos alapdokumentumukban. Azt javasolná, 
hogy ha elfogadja, akkor a rendeletüket ehhez igazítsák. Legyen szinkronban a rendeletük 
azzal, amit stratégiai célként tűztek ki és a kedvezményt ebben a támogatási rendszerben ne a 
35 év alattiaknak adják, hanem a 40 év alattiaknak. Egyetért a célokkal, egyetért a támogatás 
formáival, de feleljenek meg az általuk kitűzött célnak és ne 35 év alatt húzzák meg ezt a 
határt, hanem 40 évnél és a kedvezményt a 40 év alattiaknak biztosítsák. 
 
Kováts Imre képviselő: A hiányszakmával rendelkező munkavállalók bértámogatását, 
helyben tartását kifogásolta, azt nem szabályozzák. Ez így igaz, nem általában a 
munkavállalókra vonatkozott a kérdése. Elöljáróban rögzítené a bizottsági ülésen is elmondott 
kritikai észrevételei ellenére támogatja a rendeletmódosításokat. A támogatások közül 
kifejezetten a fiatal, 35 év alatti, hiányszakmával rendelkező munkavállalók 
bértámogatásához szeretne hozzászólni. Azt a polgármestertől tudják, hogy Kaposváron 312 
betöltetlen álláshely van, azt azonban még a polgármester úr sem tudja, hogy a 312 betöltetlen 
álláshelyből mennyi köthető hiányszakmához. Időhiány miatt nem tudja felsorolni, hogy a 
rendeletalkotó még mennyi mindent nem tud erről a kérdésről. Ennek ellenére a polgármester 
a minap több száz vállalkozóknak azt ígérte, hogy az önkormányzattól 100 ezer Ft-ot kap a 
hiányszakmával rendelkező, 35 év alatti munkavállaló, legyen az akár szakmunkás, akár 
mérnök. Ez jól hangzik, de nem életszerű, a támogatásra kevés az esélyt lát, a százezres 
támogatásnak csak kommunikációs jelentősége van. A miértre egy nagyon egyszerű példával 
reagálna. Egy szakmunkás esetében az önkormányzat által megkövetelt bérnagyság 241.875.- 
Ft. Emiatt a munkáltató bérköltsége 80 %-kal, nagyobb, mint a 2016. évi bérköltsége volt, 
azaz közel duplája annak. Megjegyezte a garantált bérminimum 20 %-os bérköltség 
növekedést jelent. Amikor megtudta, hogy az önkormányzat a nettó 160.845.- Ft bérhez 
adómentesen, szociális juttatásként adja a havi nettó 100 ezer Ft összegű bérkiegészítést, nem 
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akart hinni a fülének. A jutatásként adott havi 100.000.-Ft bérkiegészítés ellentétes a kormány 
szociálpolitikájával és adópolitikájával. Az önkormányzat a 100 ezer Ft-os bérkiegészítést egy 
év után megvonja a munkavállalótól. Ahhoz, hogy a munkavállalónak a nettó bére ne 
csökkenjen meg kell emelni 100.000.- forinttal. Ez bruttó 392.000.- Ft esetén teljesül. Ebben 
az esetben a munkáltató bérköltsége két és félszerese lesz a korábbi bérköltségnek. Naivitás 
azt gondolni, hogy lesz olyan kaposvári cég, amely egyik napról a másikra képes és hajlandó 
két és fél-, háromszoros bérköltség növekedést felvállalni. Nem lesz ilyen cég polgármester 
úr. Főleg nem egy pályakezdő fiatal esetében. A munkavállaló oldaláról nézve sem jobbak a 
százezer forintos támogatás kilátásai. Nem lesz olyan 35 év alatti munkavállaló, aki a 
munkáltatóval szemben érvényesíthető jogi garanciák nélkül felvállalja a Kaposvárra 
költözéssel, a letelepedéssel együtt járó anyagi konzekvenciákat. Azt gondolja, a hiány 
kikényszeríti a gazdaságból, a gazdaságirányításból a megoldást, kár az önkormányzatnak 
ebbe a folyamatba jó szándékú laikusként beleavatkozni.    
  
 
Borhi Zsombor alpolgármester: Előre bocsátaná, úgy gondolja, hogy mind a két rendelet 
módosítás nagyon pozitív irányba ható és pozitív kezdeményezés. Lehet fanyalogni, lehet 
kritizálni a rendelet módosításokat, mind a két téma kapcsán polgármester úr tartott egy-egy 
konferenciát a Szivárványban. Mind a kettőhöz lehetett javaslatot tenni. Érdemi javaslatok 
nem igen érkeztek, úgy látszik, most a sajtónak szólnak azok a kritikák, amik 
megfogalmazódnak. Úgy érzi, a két rendelet alkalmas lehet arra, hogy Kaposvárt akár 
gazdaságilag, akár letelepedés szempontjából egy nagyon vonzó célponttá tegyék főleg a 
fiatalok számára. Ezáltal nagymértékben fogja tudni majd a rendelet is segíteni a helyi 
gazdaság és a város erősödését. Nem teljesen érti, amikor meg van a lehetőség arra, hogy 
javaslatokat tegyenek, és nem tesznek, utána pedig csak kritizálnak.  
  
 
Kováts Imre képviselő: Nem gondolná, hogy hozzászólásában fanyalgott. Kifogásolt egy 
nem szabályozott kérdést a helyben dolgozó hiányszakmában dolgozó szakmunkások helyben 
tartását. Ez nem fanyalgás, ez ténykérdés. Aki munkahelyen dolgozott és általában ismeri a 
problémát tudomásul veszi, ha nem akarják szabályozni, nem szabályozzák. Lemodellezte, 
amit nem tettek mások, illetékesek, hogy mit jelent a garantált bérminimum 150 %-ához 
hozzá tenni egy évi 100 ezer forintot és milyen konzekvenciákkal jár a munkáltatók számára 
ez. A 2016. évi garantált bérminimumhoz képest háromszoros bérköltséget jelent, ami ugyan 
olyan költség, mint az anyagbeszerzés.   
  
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte a képviselői hozzászólásokat. A város nem bért 
ad, a város letelepedési támogatást ad. A város azt kívánja ösztönözni pénzzel, hogy maradj 
itthon, ne menj el máshova dolgozni. Gyere haza, ha itt van állandó lakhelyed, telepedj le 
Kaposváron, mert itt jobb élni, mint máshol. Örül, hogy támogatják a rendeletet. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4024   Száma: 16.12.08/4/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 09:44  
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 az 58/2016.(XII.13.) 
önkormányzati rendeletét a kaposvári letelepedést segítő egyes önkormányzati 
rendeleteinek módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
 

-----5. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló  
65/2004.(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

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

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

#: 4025   Száma: 16.12.08/5/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 10:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
226/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári 
Humánszolgáltatási Gondnokság engedélyezett álláshelyeinek számát 2017. január 1-től 1 fő 
területi védőnői álláshellyel csökkenti. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2017. január 31. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4026   Száma: 16.12.08/5/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 10:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 59/2016.(XII.13.) 
önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 
65/2004.(XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.  
 
 

-----6. Előterjesztés a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 
53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
 

dr. Csillag Gábor jegyző: A bizottságok támogatták az előterjesztést. Kiegészítésként 
elmondta, hogy a szabálymódosítást a jövő évben megrendezendő pontyfogó világbajnokság 
indokolja és csak a jövő évre vonatkozik a módosítás.  
 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4027   Száma: 16.12.08/6/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 10:03  
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 60/2016.(XII.13.) 
önkormányzati rendeletét a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 
53/1993.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.  
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-----7. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4028   Száma: 16.12.08/7/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 10:03  
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: 
 
227/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete 
szerint jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2017. január 1. 
 
 

-----8. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosítás közbenső véleményezési szakasz lezárása, valamint újabb 

településfejlesztési döntés meghozatala----- 
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző: Az előterjesztés a szabályozási tervet két pontban módosítaná az 
M12-es és az M12/2-es módosítást. A partnerségi egyeztetés lefolytatása folyamatban van – 
ezt jelezték az előterjesztésben is – ennek keretében a véleményeknek be kellett volna 
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érkeznie a Közgyűlés időpontjáig. Azonban az M12-es módosítás vonatkozásában nem 
érkezett be minden vélemény, ezért határozati javaslatnak oly módon kell módosulnia, hogy 
abban szövegszerűen kikerül az 1. számú melléklet, illetve az M12-es módosítás. Így 
szövegszerűen a határozati javaslat úgy fog módosulni, hogy „A 25/2016. (II. 25.) 
önkormányzati határozat, az 57/2016. (IV.7.) önkormányzati határozat 1/a/2.) pontjával és a 
145/2016. (VIII.29.) önkormányzati határozat 3/b.) pontjában jóváhagyott településfejlesztési 
döntések tárgyában lefolytatott véleményezés során beérkezett és az előterjesztés 2. 
mellékletében rögzített jegyzőkönyvet elfogadja, ezzel a partnerségi egyeztetést az 
M12/2/2016-OTÉK jelű módosítás vonatkozásában lezárja”.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

dr. Szép Tamás tanácsnok: Az előterjesztésnek van egy olyan fejezete, ami a NOSTRA-val 
kapcsolatos és be van csatolva 1-2 térkép, illetve terv ehhez kapcsolódóan. Kérdése volt, 
mennyire kész, véglegesen lezárt az erre a területre vonatkozó elképzelés, vagy csak még ötlet 
szinten van felrajzolva a térképen? Egyetért azzal, hogy a NOSTRA épületét, minek semmi 
védendő értéke nincs, le fogják bontani és helyette egy parkot, várkertet fognak kialakítani. 
Nem érti, hogy miért kell ennek ellenére a tervben a NOSTRA területét megjeleníteni 
burkolattal jelölve, illetve miért kell meghagyni egy iparvágányt, ami gyakorlatilag 
keresztülvágja a kaposi belső várnak a területét.  
  
Szita Károly polgármester: Reméli, nem akarnak iparvágányt? Kérte a választ, miért van a 
rajzon. 
  
Halászné Jakab Eszter főépítész: Az előterjesztésbe a NOSTRA területe azért került bele, 
mert a jelenlegi terület felhasználás nem felel meg a pályázati kiírásnak, át kell sorolni. A 
NOSTRA területére konkrét tervek és elképzelések már megvannak, amit becsatoltak 
mellékletként ez már egy végleges terület felhasználása a NOSTRA-nak. Elmondják és 
bemutatják szívesen, lassan már egy éve előkészítés alatt van. Nem a projekt bemutatása a cél 
az előterjesztésben, hanem a rendezési tervnek a megfeleltetése. 
 
Szita Károly polgármester: Tanácsnok úr nagyon figyelmes és ebben igaza van, ami érdekli, 
azt végig járja. Ha lát egy olyan rajzot, aminek a területfejlesztésében pl. a NOSTRA-nál azon 
túlmenően, hogy lebontják lát egy iparvágányt, el kezd aggódni. Lesz iparvágány, vagy nem? 
  
Halászné Jakab Eszter főépítész: Egy szakasza ezen a terven bemutatásra kerülne, de 
konkrét engedélyezési, kiviteli terv szinten ez még nem került kidolgozásra. Nem akarnak 
vasutat vinni, ez egy környezetkialakítás lenne. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Picikét finomítana, ebbe a becsatolt barnamezős területre a 
rehabilitációs tervben ilyen szerepel a várkert területén, hogy a NOSTRA épületének 
burkolati lenyomata, iparvágány rekonstrukciója és egyéb más dolgok is. Ez azt jelenti, hogy 
a NOSTRA-nak semmi értéke nincs, akkor miért akarnak pénzt áldozni arra, hogy a területét 
akár díszburkolattal körbe jelöljék. Semmi szükség nincs rá. Az iparvágány, mert oda gabonát 
vittek vasúti kocsikkal, az annyira megőrzendő érték lett volna. Régebben volt egy elképzelés, 
hogy a NOSTRA élménypark lesz és az épületet nem bontották volna le, akkor elképzelhető 
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lett volna, hogy 1-2 szép régi vonatot bemutassanak. Most ebben a koncepcióban teljes 
egészében idegen. Másik az, hogy ott van egy pici eredeti, sajnos már téglatörmelék a 
körbástya, illetve a lakótorony, amit feltártak, annak a helyére van betervezve egy szabadtéri 
színpad. Úgy gondolja, ha akarnak valamit a várral jelképesen is, és ténylegesen is azt akarják 
mondani, hogy ott vár legyen legalább az egyetlen falszakaszát, vagy a körbástyát kellene, 
mint egy kilátó pontként jelezni és helyreállítani. Örül, hogy ott várkert lesz, rendezvény tér 
lesz, oda életet kell bevinni, mind jó ötlet, de a vár területét kettévágni a meglévő 
iparvágánnyal ezt holt ötletnek tartja. 
  
Szita Károly polgármester: Szirják igazgató asszony, semmi egyebet nem akarnak azon a 
területen csak rendet. Erre adott utasítást, hogy így alakítsák ki ezt a területet. 1930-as évek 
elején épült NOSTRA akkor is a város legrondább épülete volt, az akkori írások azt 
tanúsítják. Most egy olyan rendet akarnak, hogy átmenetet tudjanak teremteni a Cserre és a 
MÁV-nak is van ott feladata, hogy megcsinálja a sorompót, megcsinálja a teljes rendet. 
Egyeztessék le tanácsnok úrral a végleges tervet, van már támogatási szerződés róla, de nem 
jelenti azt, hogy iparvágányt kellene ott rekonstruálni. Kérte, hogy a jegyző úr által elmondott 
kiegészítéssel fogadják el az előterjesztést. 
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4029   Száma: 16.12.08/8/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 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: 
 
 
228/2016. (XII. 8.) 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 25/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat, az 57/2016. (IV.7.) önkormányzati 

határozat 1/a/2.) pontjával és a 145/2016. (VIII.29.) önkormányzati határozat 3/b.) 
pontjában jóváhagyott településfejlesztési döntések tárgyában lefolytatott 
véleményezés során beérkezett és az előterjesztés 2. mellékletében rögzített 
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jegyzőkönyvet elfogadja, ezzel a partnerségi egyeztetést az M12/2/2016-OTÉK jelű 
módosítás vonatkozásában 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 Nostra területének 
területfelhasználása vonatkozásában. 

 
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 résztvevőt nem von 
be. 

 

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

 
 

-----9. Előterjesztés a 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 
időpontjának meghatározásáról----- 

 
 

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

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

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

#: 4030   Száma: 16.12.08/9/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 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: 
 
229/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Nemzetőr Sori 
Központi Óvodába, a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvodába, a Kaposvári Tar Csatár 
Központi Óvodába, a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodába, a Kaposvári 
Festetics Karolina Központi Óvodába és a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvodába 2017. 
április 25-én 8-17 óráig, és 2017. április 26-án 8-16 óráig írathatja be személyesen a szülők 
egyike a gyermekét. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói 
közlemény közzétételére. 
 
Felelős:                   Dr. Csillag Gábor  jegyző 
Közreműködik:         Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
                                       Bekesné Porczió Margit óvodavezető  
                                       Rónai Ágota óvodavezető 
                                       Máté Mártonné óvodavezető 
                                       Molik Edit óvodavezető 
                    Tavali Gabriella óvodavezető 
                                        Hegedűs Mária Katalin óvodavezető 
Határidő:                      2017. március 25. (közlemény közzétételére) 
 
 

-----10. Előterjesztés a Nemzeti Művelődési Intézet helyiségigényéről----- 
 

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

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

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

#: 4031   Száma: 16.12.08/10/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 10:14  
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: 
 
230/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nemzeti Művelődési Intézet megszűnésére 
tekintettel úgy határozott, hogy amennyiben 2016. december 31. napjáig a Nemzeti 
Művelődési Intézet által ellátott feladatokat átvevő, az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
közszolgáltatási szerződést kötő, új gazdasági társaság megfelel a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény előírásainak, akkor az Önkormányzat az új gazdasági társaság 
részére 2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig, de legfeljebb a közfeladat 
ellátásának időtartamára térítésmentesen biztosítja a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti 
ingatlanon lévő üzemviteli épület I. emeletén található 9 helyiségből és a helyiségekhez 
tartozó, kizárólagos használatú folyosóból álló, mindösszesen 189,75 m2 alapterületű 
helyiségcsoport használatát. A társaság havonta számla ellenében köteles megfizetni a 
hasznosítás miatt az Önkormányzatot terhelő általános forgalmi adót és a társaságot terhelik 
az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek. 
 
Amennyiben a fenti feltételeknek megfelelően az új Társasággal nem kerülhet sor a 
szerződéskötésre, akkor Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az 
átmeneti időszak áthidalása érdekében Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Nemzeti Művelődési Intézet között a 2016. évre létrejött használati szerződés kerüljön 
meghosszabbításra legfeljebb 2017. március 31. napjáig változatlan feltételekkel. 
 
A Közgyűlése felhatalmazza a fentiek figyelembevételével a Polgármestert a helyiségcsoport 
hasznosítására vonatkozó szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. december 31.  
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-----11. Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött  
megállapodások felülvizsgálatáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4032   Száma: 16.12.08/11/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 10:14  
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: 
 
231/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 
megállapodásokat nem kívánja módosítani. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2017. január 31. 
 
 

-----12. Előterjesztés a TOP-6.4.1-15-KA-1-2016-00002 azonosító számú, a 
Kapostüskevári csomópont fejlesztésére benyújtott pályázat kapcsán konzorciumi 

megállapodás a MÁV Zrt-vel----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester: Pénz összegében és ráfordításában sem kevés, számításaik 
alapján 300 millió forintba fog kerülni az az új csomópont, amit ki akarnak építeni és úgy 
nevezték el, hogy Kapostüskevári csomópont. A Kanizsai és Vásártéri út való 
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kicsatlakozásnak a biztonságosabbá tételét szolgálja. Megterveztették ezt a csomópontot és a 
TOP keretében kívánják megvalósítani, lehetővé téve azt, hogy főleg a csúcsidőben a 
Vásártéri útról kifelé, erre a csomópontra menő közlekedés is gyors legyen, nagyon nehéz 
kihajtani. Kollégái sok féle módot megnéztek, megvizsgáltak és a rendőrlámpa irányítású 
csomópont mellett maradtak, az fér el és az adja a legbiztonságosabb átkelési lehetőséget, de 
úgy hogy ezt összhangba kell hozni a vasúti fénysorompóval. Nem volt egyszerű feladat, ezt 
megcsinálták, jelentős beruházásokat is igényel többek között a MÁV részéről is, mert ezeket 
a feladatokat nekik kell ellátni. Arról kötnek most konzorciumi megállapodást, hogy a MÁV 
területén a MÁV, az önkormányzat területén az önkormányzat végezzék el azokat a 
fejlesztéseket, amely ennek a csomópontnak a biztonságosabbá tételét lehetővé teszi. Reméli 
ez a gond is megoldódik, nem egy egyszerű konzorciumi megállapodásról van csupán szó.  
  
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

Kováts Imre képviselő: Közvetve szólna a napirendi ponthoz hozzá. Gyakran közlekedik a 
csomóponton keresztül, tudja milyen gyötrelmes ezen átjutni, de itt még soha súlyos baleset 
nem volt, még koccanás is ritkán van, mert az emberek vigyáznak. Van a városnak egy másik 
pontja, amely szintén hasonló jellegű, a városból kivezető utak találkozása. Ez a Mező utca, 
Cukorgyár köz, Pécsi utca találkozása a Hősök templománál. Minden évben az elmúlt 
évtizedben volt halálos, vagy nagyon súlyos baleset gyalogátkelő helyen is és a 
kereszteződésben is. Mégsem jutott eszükbe az, hogy ezzel a kereszteződéssel valamit 
csináljanak, pedig a város legbaleset-veszélyesebb kereszteződése. Azt kérte polgármester 
úrtól, hogy a jövőben erre vonatkozóan figyeljenek oda, mert előbb-utóbb tarthatatlanná válik 
az a közlekedési csomópont, ami ott van. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4033   Száma: 16.12.08/12/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 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: 
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232/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a TOP-6.4.1-15-KA-2016-00002 
azonosító számú „Kaposvár Kapostüskevári csomópontjának közlekedésbiztonsági és 
kerékpárosbarát fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról 
szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az annak mellékletét képező konzorciumi 
megállapodást jóváhagyja. Egyúttal a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármester a részletes 
Konzorciumi megállapodás aláírására, és az esetleges módosítások elvégzésére utólagos 
beszámolási kötelezettséggel.  
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   

  Molnár György igazgató  
Határidő:   2016. december 31. 
 
 
-----13. Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került 

ingatlanok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4034   Száma: 16.12.08/13/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 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: 
 
233/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam, a Kaposvári Egyetem és 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2010. április 10. napján létrejött, állami 
vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szerződés 
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tárgyában akként nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a kaposvári 
0324/18, 0324/19, 0324/20, 0324/23 és 0324/24 hrsz-ú ingatlanokat közfeladat ellátása 
céljára, hulladékkezelő-lerakó központ megvalósításához hasznosítja. 
 
A Közgyűlés a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező szakmai beszámolót 
jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Kovács Katalin igazgató 
Határidő: 2016. december 31. 
 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam és Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között 2013. március 14. napján a kaposvári 0306/3 hrsz-ú, „kivett 
közforgalom elől elzárt magánút” megnevezésű ingatlan térítésmentes önkormányzati 
tulajdonba adása tárgyában létrejött megállapodásra hivatkozással, beszámolási 
kötelezettségének eleget téve, nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az ingatlant a szerződésben meghatározott közfeladat ellátására, út, illetve 
közterület funkcióra hasznosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Herczeg Attila intézményvezető 
Határidő: 2016. december 31. 
 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam és Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között 2014. október 30. napján a kaposvári 923 hrsz-ú, „kivett 
általános iskola” megnevezésű ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása 
tárgyában létrejött megállapodásra hivatkozással, beszámolási kötelezettségének eleget téve, 
nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlant a szerződésben 
meghatározott közfeladat ellátására, az egyházi fenntartású,  Lorántffy Zsuzsanna Református 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium elhelyezése céljára hasznosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2016. december 31. 
 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gyógyszerészeti Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (jogutódja: Állami Egészségügyi Ellátó Központ) és Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2014. szeptember 09. napján a kaposvári 02219/1, 
02221,  02224/1, 02224/3, 02236, 02242/1, 02244/2, 02246, 02249, 02251, 02264/7 és a 
21314 hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlanokra létrejött vagyonkezelési szerződés 
vonatkozásában akként nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
ingatlanokat „helyi közfoglalkoztatás” közfeladatra hasznosítja. 
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A Közgyűlés a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező szakmai beszámolót 
jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Herczeg Attila intézményvezető 
Határidő: 2016. december 31. 
 
 

-----14. Előterjesztés a Közgyűlés 2017. évi munkatervéről----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4035   Száma: 16.12.08/14/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 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: 
 
 
234/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évi munkatervét az előterjesztés 
mellékletének megfelelően elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   folyamatos 
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-----15. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4036   Száma: 16.12.08/15/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 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: 
 
 
235/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 66/2016. (IV. 28.) 

önkormányzati határozat 4. pontjának határidejét 2017. május 31-re módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
   Herczeg Attila intézményvezető   
Határidő:  2017. május 31.  
   

2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 138/2016. (VIII. 29.) 
önkormányzati határozat határidejét 2017. március 31-re módosítja. 

 
Felelős:                       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Molnár György igazgató 
Határidő:                     2017. március 31. 
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3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 199/2016. (XI. 10.) 
önkormányzati határozat határidejét 2016. december 31-re módosítja. 

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

                          (támogatási szerződés megkötése) 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 212/2016. (XI. 10.) 

önkormányzati határozat határidejét 2017. február 28-ra módosítja. 
 

            Felelős:               Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Molnár György igazgató     

Határidő:             2017. február 28. (előirányzat biztosítása) 
 
 

-----16. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4037   Száma: 16.12.08/16/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 10:19  
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: 
 
236/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a nem lakás célú helyiségek bérletére 
érkezett ajánlatokról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
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1.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Nemzetőr sor 7. szám alatti 27 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 
2017. január 15. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 13.000,- Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért Horváth Zoltán ev. (7279 Kisgyalán, Petőfi utca 5.) részére mérőműszerek, 
irodagépek javítása 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:            2017. január 31. 
 
2.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre utca 14. szám alatti 

irodaépület alagsorában lévő 34. számú 34,1 m2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott 
pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek 
minősíti, amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz (NAV 
adóigazolás). 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2017. január 
01. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 5.040,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a 
Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.) részére azzal, 
hogy a bérleti szerződés tartalmazza, hogy amennyiben a bérbeadó más célra kívánja 
hasznosítani a helyiséget, a bérleti szerződés 60 napos felmondási idővel felmondható. A 
bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket 
nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2017. január 31. 
 
3.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre utca 14. szám alatti 

irodaépület I. emeletén lévő 6. számú 13,8 m2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott 
pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek 
minősíti, amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz (NAV 
adóigazolás). 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2017. január 
01. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 3.370,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a 
Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.) részére azzal, 
hogy a bérleti szerződés tartalmazza, hogy amennyiben a bérbeadó más célra kívánja 
hasznosítani a helyiséget, a bérleti szerződés 60 napos felmondási idővel felmondható. A 
bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket 
nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2017. január 31. 
 
4.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Tallián Gyula utca 72. szám alatti 

36 m2 alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
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bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben az ajánlattevő a 
hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz (helyi 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. november 15. napjától határozott 3 
éves időtartamra bérbe adja 2.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért Kaszás Ferenc (7400 
Kaposvár, Honvéd utca 29. 1/3.) részére raktározás céljára azzal, hogy a bérleti szerződés 
tartalmazza, hogy amennyiben a bérbeadó más célra kívánja hasznosítani a helyiséget, a 
bérleti szerződés 60 napos felmondási idővel felmondható. A bérleti díj évente az infláció 
mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt 
terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2017. január 31. 
 
5.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, 48-as Ifjúság út 5. szám alatti 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 2017. január 
01. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 5.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért Ifj. 
dr. Marton Kálmán (7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság út 7.) 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:            2017. január 31. 
 
6.)   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Nádasdi utca 138. szám alatt lévő, 

190 m2 alapterületű gazdasági épület és a hozzá tartozó 610 m2 alapterületű földterület 
bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást 
eredményesnek minősíti, amennyiben a pályázó a hiánypótlási kötelezettségének eleget 
tesz (helyi adóigazolás, bánatpénz befizetéséről szóló igazolás). 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2017. január 
01. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 4.880,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért 
Harsányi Péter (7400 Kaposvár, Nádasdi utca 138.) részére azzal, hogy a bérleti 
szerződés tartalmazza, hogy amennyiben a bérbeadó más célra kívánja hasznosítani az 
ingatlant, 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:            2017. január 31. 
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7.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Pipacs utca 7. szám alatti 15 m2 
alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt 
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2016. 
december 15. napjától, de legkésőbb a birtokbaadás napjától - határozott 2 éves 
időtartamra bérbe adja 5.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért Bogár Istvánné (7400 Kaposvár, 
Mátyás király utca 32.) részére kutyakozmetika 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:            2017. január 31. 
 
 

-----17. Előterjesztés zártkerti ingatlan belterületbe vonásáról----- 
 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4038   Száma: 16.12.08/17/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 10:20  
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: 
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237/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a zártkerti ingatlan belterületbe 
vonásáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a Lonkai út 22701 hrsz alatti ingatlant a 
szabályozási terv szerint belterületbe csatolja. 

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

 
 

-----18. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának kilépése a 
Magyar Önkormányzatok Szövetségéből----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4039   Száma: 16.12.08/18/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 10:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 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: 
 
238/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2016. december 31. napjával 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kilép a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségéből. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   azonnal 
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-----19. Előterjesztés wakeboard pályához kapcsolódó kiszolgáló stég és büfé  
létesítéséről a Deseda tavon----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Reméli, hogy az a Deseda fejlesztés, amit elkezdtek újabb 
színfoltja lesz. Emlékezetükbe idézte, hogy az elkövetkező 1-2 esztendőben, mint egy 500 
millió forintot költenek a Deseda fejlesztésére beleértve a csónakháznak a rendbetételét is. Ez 
lehetőséget tud számukra biztosítani, hogy még inkább látogassanak a Desedára. Beleértve 
ebbe az 500 millió forintba a strand területét is rendbe fogják hozni, közösen a büfé 
vállalkozókkal nagyon szeretnének egy kulturált közterületi részt is kialakítani és reméli 
sikerülni is fog. Ahhoz, hogy kempinget akarnak építeni a volt SióTour helyén annak csak 
akkor szabad neki állni, ha megéri magát a kempinget építeni. Azt csak akkor éri meg építeni, 
ha fel tudják turbózni annyira a Desedát, hogy jöjjenek is látogatók, különben nincs értelme. 
A Desedát kell alkalmassá, vonzóvá tenniük, hogy egy kempinget megérjen építeni. 
  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4040   Száma: 16.12.08/19/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 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: 
 
239/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Deseda tavon létesülő 
wakeboard pályához kapcsolódóan kiszolgáló stég és büfé kialakítására vonatkozó, az 
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előterjesztéshez csatolt pályázati kiírást jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert érvényes és eredményes pályázat esetén a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Herczeg Attila intézményvezető 
Határidő:   2016. december 12. (pályázati kiírás megjelentetése) 
 
 

-----20. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város arculati kézikönyvéről----- 
 

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

Szita Károly polgármester: Felkérte Pintér Rómeó tanácsnok urat szóbeli kiegészítését 
tegye meg az előterjesztéshez. Megköszönte a munkáját tanácsnok úrnak és Kovács Kristóf 
kollégájának, hogy ezt az előterjesztést elkészítették. 
  
dr. Pintér Rómeó tanácsnok: Úgy gondolja, hogy az anyag önmagáért beszél. Vizualitásról 
lévén szó, az anyaggal kapcsolatban felmerül rengeteg szubjektív szempont, tetszik, nem 
tetszik. Mindenképp el kell, hogy mondja nagyon szerencsések, hogy egy ilyen arculati 
kézikönyvről dönthetnek. Ha megnézik magyar viszonylatban a Megyei Jogú Városoknak a 
megjelenését, vizualitását, logotípiáját, akkor kevesen mondhatják el azt magukról, hogy 
tulajdonképpen egy ilyen színvonalon megalkotott, ilyen szinten átgondolt és egy ennyire jól 
megvalósított arculati kézikönyvet tudnak majd alkalmazni a jövőben. Bízik benne, hogy 
mindannyian tudatosan átnézték, mindannyian figyelmesen elolvasták, mind maga, mind 
Kovács Kristóf kollegája várják a kérdéseket, illetve hozzászólásokat. Köszönetét fejezte ki 
Kovács Kristófnak az előterjesztéssel munkáért, mert úgy gondolja példaértékű volt. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: A Marketing és Turisztikai Bizottság elnökeként volt szerencséje az 
urakkal is végig kísérni ennek az anyagnak az elkészítését és fejlődését. Sőt az ezt megelőző 
városmárka stratégia kialakítását is, némiképpen még azt is, ami annak az előzménye volt, 
hogy készült egy városmárka koncepció. Ez nagyon fontos lépéseket, tevékenységeket is 
javasol a városvezetés számára, hogy miket kellene még megtenni annak érdekében, hogy 
Kaposváron kiteljesedjen a városmarketing tevékenység, illetve a városmárka ténylegesen 
teret tudjon nyerni. Egyetértett azzal a véleménnyel, amit Pintér Rómeó képviselő társa 
mondott, hogy a kézikönyv, illetve annak a legfontosabb vizuális arculati elemei lehetővé 
teszik azt, hogy a legfontosabb arculati kritériumoknak megfeleljen. Melyek ezek, egyedi, jól 
beazonosítható, egységes és vonzónak találja azt, ami elkészült ez is egy nagyon fontos 
kritérium. Azt azonban le kell szögezniük, hogy az arculatnak az elkészülte nagyon fontos 
lépése és eszköze annak, hogy Kaposváron kiteljesíthető legyen, hogy teret nyerjen a 
városmarketing tevékenység. Ezért jelezte azt a korábbi gazdaságélénkítő előterjesztésnél, 
hogy fontosnak tartja, hogy bekerült ott is szempontként, hogy a városmarketing befektetést 
ösztönző eszközként akarja használni a város. Az arculat ennek az eszköztárnak egy nagyon 
fontos eleme, most már van mivel megjelenniük, azt is mondhatná, hogy Kaposvár különböző 
felületeken nagyon jólfésülten tud megjelenni. A korábbi fejlesztéseknek köszönhetően van is 
egyébként mire alapozniuk, azt gondolja, hogy a kulturális és művészeti örökségükre is 
tudnak alapozni, mint ahogy az arculat is alapoz mindezekre. Fontosnak tartja, hogy a további 
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lépések is megvalósuljanak, bízik benne, hogy egy következő alkalommal olyan előterjesztést 
is fognak tárgyalni, amely arról szól, hogyan tudják kiterjeszteni ezt az arculatot különböző 
intézményeikre. Hogyan tudják a különböző felületeiken alkalmazni ezt az arculatot, és 
szervezetileg adott esetben a városvezetés hogyan tudja megvalósítani, realizálni mindazokat 
a javaslatokat, amiket egyébként a városmárka koncepció javaslatként megfogalmazott. 
Kíváncsi a további lépésekre és bízik benne, hogy érdemi lépéseket tudnak tenni, és valóban a 
városházi gyakorlat részévé válik a városmarketing tevékenység. 
  
Szita Károly polgármester: Megköszönte tanácsnok úrnak és Kovács Kristófnak is a 
munkáját. Egy gondolat, amely egyben kérés is a kollégái felé. A város az egységes 
függetlenül attól, hogy Polgármesteri Hivatalról van szó, vagy Videotonról. Függetlenül attól, 
hogy ki milyen szakterületen dolgozik, a város az egy, és ebben az arculatban is meg kell, 
hogy jelenjen, ami nem egyszerű feladat. Azok a fontos arculati elemek, amelyeket fontosnak 
tartottak és megjelenítettek el kell, hogy érjék, hogy jelenjenek meg az élet nagyon sok 
területén. Nem a Polgármesteri Hivatalnak, vagy nem az Önkormányzatnak készítenek 
arculatot, hanem a városnak. Megköszönte a Marketing Bizottság elnökének is a segítségét. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4041   Száma: 16.12.08/20/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 10:28  
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: 
 
240/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
arculati kézikönyvét elfogadja, és a Polgármesteri Hivatal, illetve az Önkormányzat 
kommunikációját érintő útmutatásainak végrehajtását elrendeli. A Közgyűlés a jegyzőt kéri 
fel, hogy a végrehajtást, valamint a kézikönyv anyagának egyéb felületeken történő 
felhasználását ellenőrizze. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  Jenei Zoltánné igazgató 
Határidő: 2017. január 31. (a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 

vizuális kommunikációjának egységesítésére) 
a továbbiakban értelem szerint 
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-----21. Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4042   Száma: 16.12.08/21/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 10:28  
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: 
 
241/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2016. évi 
költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----22. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú város Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerülete között a 
köznevelési intézmények üzemeltetési feladatainak átadása kapcsán kötendő 

megállapodásról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Az előterjesztés hosszas egyeztető munka alapján került ide. 
Megköszönte jegyző úrnak és közvetlen kollégáinak azt a segítséget, hogy idáig eljuthattak és 
itt van egy előterjesztés náluk, amely érvényesíti azokat a szempontokat, amit fontosnak 
tartottak, mint önkormányzat. Bejelentette, hogy kezdeményezte a Kaposvári Köznevelési 
Tanácsnak az életre hívását. Véleménye szerint az oktatás soha nem a fenntartó személyétől 
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függött, az oktatás önmagáért volt fontos számukra. A gyerekeik miatt, a tanáraik miatt, meg 
azért az eredményért, amit hoznak, függetlenül attól, hogy ki magának az oktatásnak az 
irányítója, mindig a fölé emelte magát az oktatást. A Kaposvári Köznevelési Tanács azt a 
lehetőséget biztosíthatja számukra, hogy az oktatásban minden érdekelt, aki tenni tud valamit 
annak érdekében, hogy az egyre jobb legyen, az leül és elmondja azt, hogy mi az, amit 
jobbnak tartana. Ennek tagja lenne a polgármester, az alpolgármester asszony, tagja lenne a 
Köznevelési Bizottság tanácsnoka, a KLIK, a Szakképzési Centrum, tagja lenne a nem 
önkormányzati fenntartók a Katolikus és a Református Iskola fenntartója, a Kaposvári 
Egyetem. Ezen túlmenően még a középiskolák képviselője, a Módszertani Központok 
képviselője, a szakképzők képviselője, az általános iskolák képviselője és az óvodák 
képviselője is részt venne ezeken az üléseken. Ezen a héten találkozik az érintettekkel, hogy 
mondjanak véleményt és reméli januárban meg tudják alakítani a Kaposvári Köznevelési 
Tanácsot, amely még jobbá tudja tenni magát a kaposvári köznevelést. 
 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4043   Száma: 16.12.08/22/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 10:32  
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: 
 
242/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti 
Tankerülete között a köznevelési intézmények üzemeltetési feladatainak átadása kapcsán 
kötendő megállapodásokról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az 
előterjesztés mellékletét képező, a Kaposvári Tankerületi Központtal kötendő, 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 
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intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszámátadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok 
és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodást, és felhatalmazza a 
Polgármestert – a szerződő partnerrel történő végleges egyeztetés során felmerülő, a 
megállapodás érdemi részét nem érintő módosítások átvezetésével – a szerződés 
aláírására. 

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

Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. december 31. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az 

előterjesztés mellékletét képező, a Kaposvári Tankerületi Központtal kötendő, 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 
intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz 
kapcsolódó ingó és ingatlan vagyon biztosítása kapcsán kötendő vagyonkezelési és 
használati szerződést, és felhatalmazza a Polgármestert – a szerződő partnerrel történő 
végleges egyeztetés során felmerülő, a megállapodás érdemi részét nem érintő 
módosítások átvezetésével – a szerződés aláírására. 

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

Molnár György igazgató 
Határidő:  2016. december 31. 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Humánszolgáltatási 

Gondnokság alapító okiratát 2017. január 1-jétől az alábbiak szerint módosítja: 

a.) Az alapító okirat 1.2.2. – A költségvetési szerv telephelyei – pontjában a 
köznevelési intézmények működtetői feladatainak átadása miatt az alábbi 
telephelyek törlésre kerülnek: 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 

2. 

2  7400 Kaposvár, Fő u. 40-44.  

3  7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 
26/a.  

4  7400 Kaposvár, Szent I. u. 29/c.  

5  7400 Kaposvár, Madár u. 16. 

6  7400 Kaposvár, Honvéd u.33. 

7  7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67. 

8  7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. 

9 
 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 

32/b. 

10  7400 Kaposvár, Pécsi u. 45. 
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11  7400 Kaposvár, Toponári út 62. 

12 
 7400 Kaposvár, Kaposfüredi u. 

173. 

13  7400 Kaposvár, Szondi u. 3. 

14  7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 48. 

15  7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17. 

16  7400 Kaposvár, Álmos vezér u. 1. 

17  7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21. 

 

b.) Az alapító okirat 1.2.2. – A költségvetési szerv telephelyei – pontja a beintegrált 
szakmai egységek miatt az alábbi új telephelyekkel bővül: 

 
 telephely megnevezés telephely címe 
1 Bölcsődei Központ Tátika Bölcsőde 7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 10. 
2 Bölcsődei Központ Búzavirág Bölcsőde 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 20. 
3 Bölcsődei Központ Százszorszép 

Bölcsőde 
7400 Kaposvár, Somssich P. u. 10. 

4 Bölcsődei Központ Pipitér Bölcsőde 7400 Kaposvár, Szigetvári u. 7. 
5 Bölcsődei Központ Tulipános Bölcsőde 7400 Kaposvár, Petőfi u. 18. 
6 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 7400 Kaposvár, Honvéd u.33/A. 
7.  7400 Kaposvár, Honvéd u. 9. 

c.) Az alapító okirat 4.1. A költségvetési szerv közfeladata pont helyébe a közfeladat 
jogszabályi hivatkozásának beemelése miatt az alábbi megfogalmazás lép: 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

Kormányzati és önkormányzati intézmények működtetési, ellátó, kisegítő 
szolgálata. A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 10. §. (4a) bekezdés b) pontja és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet 7-12. §-ai alapján ellátja a 
hozzárendelt költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási, intézményüzemeltetési 
feladatait.” 

d.) Az alapító okirat 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységei ponton belül a 
4.3.1. alpontban – azon költségvetési szervek felsorolása amelyek pénzügyi, 
gazdasági feladatait ellátja a GESZ – a „SzocioNet Egyesített Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény” elnevezés helyébe a „Kaposvári Szociális Központ” 
elnevezés lép. 

 

e.) Az alapító okirat 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységei ponton belül a 
4.3.2. alpontban meghatározott alaptevékenység a köznevelési intézmények 
működtetési feladatainak átadása miatt törlésre kerül, helyette a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ és a Bölcsődei Központ beintegrálása kapcsán az alábbi 
megfogalmazás lép: 

 

„4.3.2. A költségvetési szerven belül önálló szakmai egységek keretében az alábbi 
tevékenységeket látja el: 
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− Családsegítő és Gyermekjóléti Központ feladatai a család- és 
gyermekjóléti központ keretében a kórházi szociális munka, az utcai és 
a lakótelepi szociális munka, a kapcsolattartási ügyelet, a készenléti 
szolgálat. Emellett elvégzi a család- és gyermekjóléti szolgáltatást. 

−  Bölcsődei Központ szolgáltatásai: a gyermekek bölcsődei ellátása, 
gyermekek napközbeni ellátása, óradíjas gyermek felügyelet.”  

 

f.) Az alapító okirat 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységei ponton belül a 
4.3.3. alpontban – mely a köznevelési intézményekben biztosított közétkeztetést 
nevesíti – az állami intézményfenntartó központ elnevezés helyébe a „Kaposvári 
Tankerületi Központ” elnevezés lép. 

g.) Az alapító okirat 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységei ponton belül a 
4.3.6. alpontban – mely a bölcsődékben, óvodákban biztosított közétkeztetést 
nevesíti – az „Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság” elnevezés 
helyébe a „Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság” elnevezés lép. 

 
h.) Az alapító okirat 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati 

funkció kódokat tartalmazó pontján belül az alábbi kódok törlése szükséges: 
 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

34. 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 
nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

35. 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési 
feladatok 

36. 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 
nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

38. 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti 
és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

41. 096030 Kollégiumi lakhatás 
A törlésre kerülő COFOG kódok miatt a sorszámozás értelemszerűen módosul. 
 

i.) Az alapító okirat 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati 
funkció kódokat tartalmazó pontja az alábbi kormányzati funkció kóddal bővül: 

 
 kormányzati 

funkciószám 
kormányzati funkció megnevezése 

57. 109030 Természetes személyek adósságrendezésével 
kapcsolatos feladatok 

 
j.) Az alapító okirat 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe pont 

az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
„A kaposvári járás területén a család és gyermekjóléti központ feladatainak 
ellátása.” 
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k.) Az alapító okirat 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek 
jogviszonya pontban az alábbi új foglalkoztatási formák kerülnek felvételre (az új 
foglalkoztatási formák sorszáma miatt a már meglévők sorszáma értelemszerűen 
változik): 

 
 foglalkoztatási 

jogviszony 
jogviszonyt szabályozó jogszabály 

2. munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
5. önkéntes segítői 

jogviszony 
2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes 
tevékenységről 

 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
 Sziberné Fehér Éva gondnokságvezető 

Határidő: 2016. december 31. 
 
 
-----23. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatói tisztségének betöltésére szóló megbízás hosszabbításáról----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Elfogadja és támogatja a javaslatot. Kíváncsi azonban, hogy hosszú 
távon hogyan gondolkodik a színház vezetéséről, és hogyan gondolkodik a színház – különös 
tekintettel – művészeti vezetéséről? Az most rendben van, hogy megbízzák Fülöp Pétert a 
további vezetői teendők ellátására, de nagyon fontosnak tartja, hogy emellett jelenjen meg a 
művészeti vezetés is. A következő évadot elő kell készíteni, 2017. augusztus végéig fogják 
most meghosszabbítani a megbízatását. Kíváncsi, hogy hogyan fog ez történni, kivel fog 
történni a következő évad művészi előkészítése és hosszabb távon hogyan gondolkodik a 
színház vezetését, menedzselését illetően? 
  
Szita Károly polgármester: Svajda György rendező úr jut eszébe, aki az ország egyik 
legjobb színház igazgatója volt, amikor felkérte, hogy nyújtsa be pályázatát a színház élére, 
mert Önök is szétszedték, érdemtelenül. Jóval óvatosabb, ha a színházról van szó. Két fontos 
dolgot kell megjegyeznie. Az egyik az, hogy jelen pillanatban arról szól a törvény – a társulati 
ülésen is elmondta –, hogy gazdasági társaságról lévén szó, amelynek a fenntartója a Magyar 
Állam, illetve Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata egy menedzser igazgatója lesz a 
Kft-nek. Ennek a menedzseri igazgatónak majd úgy kell benyújtania a pályázatát, hogy 
megjelöli benne a művészeti vezetőjét is, hogy kire bízza a művészeti igazgatást. Az a dolga, 
hogy gazdaságilag rendben tartsa, két színház működik így az országban, amikor nem színész 
a színház főgazdája, nem művész ember, hanem pénzügyi ember. Ugyanakkor a művészeti 
tevékenységet nem ő végzi nyilvánvaló, neki össze kell szednie a pénzt, kordában kell tartani 
a tekintetben, hogy nehogy túlköltekezzen. Jelen pillanatban az, hogy valaki színház 
igazgatója legyen, a színházművészeti törvény meghatározza a különböző szempontokat és 
feltételeket. Ezekben a szempontokban és feltételekben szerepel az, hogy milyen 
végzettségnek kell lennie, mennyit kell eltöltenie a gyakorlatban, sok egyéb szempont van. 
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Például, ha valakinek nincs olyan végzettsége a miniszter egyedi döntéssel felmentést adhat, 
ugyanakkor a gyakorlati idő alatt nem adhat felmentést. Törvény módosítás is van 
folyamatban egyébként, hogy a gyakorlati idő tartamot is csökkentheti, vagy felmentést adhat. 
Addig, amíg a végleges pályázati kiírás meg nem születik, nyilvánvalóan igazgatónak kell, 
hogy legyen, örül, hogy támogatja. Javasolta, hogy a jelenlegi gazdasági vezetőnek a 
megbízását folytassák. Ő azt tervezi, hogy Bozsik Yvettel akar szorosan együtt dolgozni, 
Kossuth díjas művésznővel, és az ő segítségét kérte ahhoz, hogy állítsák össze a 2016/17-es 
évadot. Beszéljen nyugodtan igazgató úrral, ez az ő döntése, hogy milyen művészi vezetéssel 
képzeli el. 
  

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Újabb kérdést indukált benne polgármester úr válasza. Mikorra 
tervezi a pályázat kiírását? 
  
Szita Károly polgármester: 2017. augusztus 31-e előtt, idejében. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Annak, hogy egy színház mennyire sikeres sokféle mércéje van. 
Egy biztosan, hogy mennyien járnak színházba. Az elmúlt időszak e tekintetben, azért nem 
volt erőssége a Csiky Gergely Színháznak. Bérlet szűnt meg, csökkent a nézőszám, úgy véli e 
téren a színház nem adott okot a büszkeségre. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen vezetése 
lesz a Csiky Gergely Színháznak, hogy sikerül-e érdemben növelni a nézőszámot, hogy olyan 
színháza lesz-e a kaposváriaknak, amilyet szeretnek egyébként. A kaposvári jelenség az attól 
volt kaposvári jelenség, hogy nemcsak azok, akik idejöttek színházi előadásokat látogatni 
szerették a kaposvári színházat, hanem a kaposváriak is. Itt generációk nőttek fel 
kisgyerekkoruk óta a Csiky Gergely Színházon, a színjátszáson. Ebből fakadóan lehet, hogy 
az ország más városaihoz képest egy kicsit kényesebb az ízlésük, vagy nagyobb elvárásaik 
vannak a színházzal kapcsolatban. Többször elhangzott, hogy a színházat a város védjegyének 
tekintik. Fontosnak tartja, hogy milyen lesz a színház vezetése és milyen művészeti 
koncepcióval és felfogással fog majd működni. Ezek szerint erre a döntésre még várniuk kell, 
ez a döntés nem erről szól, de nagyon sok múlik rajta. Bízik benne, hogy Fülöp Péter ebben az 
időszakban elő tudja készíteni majd úgy a következő évadot, hogy az jó átmeneti évad legyen. 
Olyan értelemben átmeneti, hogy nyílván azt az évadot még nem az új épületben fogja a 
társulat megvalósítani. El tudja képzelni ezt a felállást, de a művészeti elképzelésen nagyon 
sok fog múlni és nagyon konkrét mérce, hogy fognak-e járni színházba a kaposváriak, és nem 
csak a kaposváriak, mert ez a színház nemcsak a kaposváriaknak szólt. 
  
Szita Károly polgármester: Nincs művészeti elképzelése, élvezni akarja, amikor bemegy. 
Ha kijön szünetbe, jelzi, ha nem tetszik, de annak még tetszhet, aki bent maradt annak jelentős 
részének. Számára ez a legfontosabb. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4044   Száma: 16.12.08/23/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 10:41  
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: 
 
243/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Csiky Gergely Színház Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének betöltésére szóló megbízásról szóló 
előterjesztést úgy határozott, hogy mint a Társaság egyszemélyi tulajdonosa 2017. január 1. 
napjától dr. Fülöp Péter gazdasági-produkciós igazgatót megbízását 2017. augusztus 31. 
napjáig meghosszabbítja a társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: 2016. december 31. 
 
 

-----24. Előterjesztés Zselic Kertje Szociális Szövetkezet létrehozásáról----- 
 

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

 
Borhi Zsombor alpolgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondta, azért van szükség 
létrehozni a Szociális Szövetkezetet egyrészt, mert a Belügyminisztériumhoz benyújtott 
pályázat előírja, de ez kevésbé lényeges szempont. Jelen pillanatban a töröcskei gazdaságban 
126 embernek és ezen keresztül családnak tudnak munkalehetőséget biztosítani. A közmunka 
nem a végeredmény, a cél az, hogy ezek az emberek tényleges piaci munkát tudjanak vállalni 
a későbbiekben. Úgy gondolják, hogy ez a lehetőség az, ami kivezetheti őket a közmunka 
világából és nagyon bízik abban, hogy néhány év múlva ez a Szociális Szövetkezet jól 
működő és jól prosperáló szervezet lesz. 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Nagyon fontos mondatot mondott alpolgármester úr. Kaposvár 
azt próbálja bebizonyítani ezzel, hogy a közmunkából van átmenet a piaci szférába, azért 
hozza létre a Szociális Szövetkezetet. Azért, hogy ott az ember megtermelje a munkabérét, 
tudjon olyan eredményt létrehozni. Alpolgármester úr ennek a vezetője és arról hozta most ezt 
az előterjesztést. Kívánja, hogy lehessen annyi fabrikettet előállítani, meg tökmagolajat 
előállítani, hogy legyen akkora piaci kereslet iránta, hogy a lehető legtöbb ember Szövetkezeti 
tagként, vagy alkalmazottként, de ott találja meg a számításait. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4045   Száma: 16.12.08/24/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 10:44  
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: 
 
244/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a Zselic Kertje Szociális Szövetkezet 
létrehozásáról szóló előterjesztést és a csatolt alapszabályát. Kaposvár Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének döntése szerint a megalakuló szociális szövetkezetben Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata alapítóként kíván részt venni. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
 Határidő:  2017. február 28. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szociális 
szövetkezet alapításakor az Önkormányzatot képviselje. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
 Határidő:  2017. február 28. 
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3. A Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy alapításra kerülő 
szociális szövetkezet székhelyéül a Noszlopy Gáspár u. 12. sz. alatti ingatlan kerüljön 
bejegyzésre. Felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
 Határidő:  2017. február 28. 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a szociális 
szövetkezet alapszabályának, illetőleg a szociális szövetkezettel kapcsolatos nagy értékű 
eszközöket, valamint a telephely használatához szükséges ingatlanokat érintő haszonkölcsön 
szerződés aláírására.  
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
 Határidő:  2017. február 28. 
 
5. A Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a szociális szövetkezet 
indításához szükséges kiadások (vagyoni hozzájárulás) finanszírozására a keretösszeget az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja. 
 

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

 
 
-----25. Előterjesztés a Cabero Industrial Kft.-vel a Keleti Ipari Parkban lévő, kaposvári 

3657/122 hrsz-ú ingatlan tárgyában kötött megállapodás módosításáról----- 
 
 

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

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

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

#: 4046   Száma: 16.12.08/25/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 10:44  
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: 
 
245/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező, a Cabero Industrial Kft.-vel a kaposvári 3657/122 hrsz-ú ingatlan tárgyában, bérleti 
időszak meghosszabbítására kötendő megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza a 
Polgármestert – a szerződő partnerrel történő végleges egyeztetés során felmerülő, a 
megállapodás érdemi részét nem érintő módosítások átvezetésével – a szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. január 31.  
 
 

-----26. Előterjesztés alapítványi támogatásról----- 
 

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

 
 

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

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

#: 4047   Száma: 16.12.08/26/0/A/KT 
Ideje: 2016 december 08 10:45  
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: 
 
246/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatáshoz: 
A Polgármesteri Keret terhére 
 
A Kaposvári Egyetem Gyakorlóóvodájának  
Gyermekvilág Alapítványa részére      30.000,-Ft 
(szülők-nevelők bálja kapcsán felmerülő aulabérleti díjra) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. január 31.  
 
Szita Károly polgármester: Boldog karácsonyt kívánt mindenkinek. Szeretettel vár 
mindenkit az Adomány kuckóba, hozza az ajándékát. Másrészt Advent negyedik vasárnapján 
a negyedik gyertyaláng meggyújtására, a Kossuth térre. Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánt 
mindenkinek és zárt ülést rendelt el. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 

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


