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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2017. január 26. 
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 0 - 
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: Jó reggelt kívánt a Képviselő Hölgyeknek és Uraknak. Köszöntött 
mindenkit a mai rendes képviselő-testületi ülésen. Köszöntötte kollégáit, a sajtó képviselőit, 
mindazokat, akik a Kapos Televízión kísérik figyelemmel munkájukat. Megállapította, hogy a 
testület 17 tagja jelen van, így a mai képviselő-testületi ülés határozatképes. 
 
Az Ünnepi Közgyűlésen már túl vannak, ezúton is gratulált valamennyi kitüntetettnek, aki az 
Önök jóvoltából január 23-án a Város Napján átvehette a kitüntetést. Külön szeretettel gratulált 
volt kollegájának, barátjának dr. Kéki Zoltánnak, aki a Város Díszpolgára lett ebben az 
esztendőben. Amennyiben van Kaposvár Kártyájuk az helyes, hisz kaposvári képviselők azt 
gondolja, minimum kötelessége mindenkinek, hogy legyen kártyája. Az láthatja azt, hogy új 
dizájnnal, új arculattal jelent meg a Kaposvár kártya az újításai során ezt már megkapja. Biztat 
mindenkit arra, hogy, aki még nem újította meg a Kaposvár Kártyáját, az tegye meg. 
Tájékoztatta a testületet arról is, hogy kezdeményezte az Köznevelési és Oktatási Tanács 
létrehozását Kaposváron azzal együtt, hogy az oktatás fenntartása, az iskola épületeinek az 
üzemeltetése állami feladattá vált. Úgy érzi, hogy felelősségük oktávnyit sem csökkent a 
tekintetben, hogy milyen a kaposvári közoktatás. Ennek az ülésnek az informális alakuló ülését 
már össze is hívta, valamennyi iskolafenntartó szerepel benne, állami, egyházi függetlenül az 
iskola típusoktól. Szerepel benne az Egyetem, és még több egyéb résztvevő is. Feladata ennek 
a tanácsnak az, hogy az oktatást érintő javaslatokat tegyen és az oktatást érintő problémákat 
tárja fel és abban az esetben, ha az önkormányzat szerepvállalását segítsége szükséges, akkor 
megtegyék azokat a lépéseket. Februári Közgyűlésen fogják hivatalosan megalakítani, addig 
már dolgozik egyébként ez a Tanács már, mert munka van. Tájékoztatta a képviselőket, hogy 
talán van már 2 hete is, hogy bejelentette a Németh István Programot, az elkövetkező évszázad 
talán egyik legnagyobb városfejlesztési és várospolitikai programját azzal a reménnyel, és azzal 
a hittel, hogy közös siker lesz valamennyi kaposvári közös sikere ennek a programnak a 
végrehajtása. A költségvetési rendelet tárgyalásakor ezt érinteni fogja, hisz több olyan 
programpontja van a Németh István programjuknak, amely a költségvetési rendeletben már 
most szerepel. Ezekhez kívánt jó munkát az elkövetkező időszakra.  
 
Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendre  

- MVM Partner Zrt-vel kötendő megállapodásról, 
- Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosítás 

közbenső véleményezési szakasz lezárásáról és módosítás jóváhagyásáról, 
- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést,  
- valamint az Interpelláció napirendet. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4091   Száma: 17.01.26/0/0/A/KT 
Ideje: 2017 január 26 08:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
1/2017. (I. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére  

- MVM Partner Zrt-vel kötendő megállapodásról, 
- Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosítás 

közbenső véleményezési szakasz lezárásáról és módosítás jóváhagyásáról, 
- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést,  
- valamint az Interpelláció napirendet.  

 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

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

 
2. Előterjesztés a tervezett Közösségi Közlekedési Központ fejlesztési területén elrendelt 

változtatási tilalom módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

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

rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Jenei Zoltánné igazgató 

 
4. Előterjesztés a "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez" című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemhez 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
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5. Előterjesztés a "Kaposvár megyei jogú város vasútállomás intermodális 
átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely 
vasúti elővárosi körzetében I. ütem" projekt előkészítésére és megvalósítására 
kötendő együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész   

 
6. Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatói – magasabb 

vezetői – beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
 

7. Előterjesztés MVM Partner Zrt-vel kötendő megállapodásról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:  Kovács Katalin igazgató 
 

8. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 
módosítás közbenső véleményezési szakasz lezárásáról és módosítás jóváhagyásáról 

 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
9. Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I-XI. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

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

 
10. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
  Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
11. Interpelláció 
 
 

-----1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Valamennyi bizottság megtárgyalta ezt a napirendet és 
valamennyi bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A Pénzügyi Bizottsági 
ülésen volt bent, és köszöni valamennyi képviselőnek a kérdéseit, a hozzászólását és a 
vélemény nyilvánítását, amit a költségvetés bizottsági szakában kifejtett. Egy módosító 
indítvány van elírás miatt, 100 Ft-os kerekítésekre, pontosítva van az államtitkári bérhez 
igazítva, a polgármesteri bér és az alpolgármesteri bérek. Ezeket a Pénzügyi és Jogi Bizottság 
módosító indítványként fogalmazta meg. Egy módosító indítványt tett a Pénzügyi Bizottságon 
és a bizottság támogatta, ezért a véleményükkel együtt terjeszti a képviselők elé. Talán 
emlékeznek rá büszkeségük a Somogy Táncegyüttes kért kettő esztendővel ezelőtt egy jelentős 
összeget, hogy egy törökországi meghívásnak eleget tudjon tenni. Akkor az elmaradt a 
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törökországi helyzet miatt az a meghívás. Most kaptak egy talán még jelentősebb meghívást, 
hogy Kínába utaznának ki és ehhez kértek pénzügyi támogatást. Az alapítványi támogatásukon 
túlmenően javasolta, hogy 2 millió forint támogatással segítsék az útjukat. Ezt majd a napirend 
tárgyalásának végén fel fogja tenni önállóan szavazásra. 
 
„Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! A 2017-es költségvetés, ami előttünk áll. Ha 
visszaemlékeznek a 2016-os költségvetésre ez idő tájt, amikor tárgyaltuk a 2016-os évet, akkor 
arról beszéltünk, hogy vegyünk egy mély levegőt és álljunk neki a 2017. év költségvetésének. 
Mégpedig úgy, hogy a mély levegővel együtt kezdjük el kidolgozni ennek az évszázadnak talán 
az egyik legnagyobb városfejlesztési programját. Neki álltunk. Megtehettük Tisztelt Képviselő 
Hölgyek és Urak, azért is tehettük meg, mert az elmúlt esztendőkben egyre inkább erősödött 
Kaposvár. Erősödött, mert hogyha a gazdaság eredményeit nézem és azon belül is a 
munkanélküliséget, látható az, hogy az elmúlt 20 esztendőben nem volt olyan alacsony a 
munkanélkülieknek a száma, mint ami most van Kaposváron. Nincs adósságunk, talán még 
visszaemlékeznek arra az időszakra, főleg a 2008. és a 2011-es időszak között, amikor a 
gazdasági világválság valamennyi önkormányzatot arra kényszerített, és az akkori magyar 
Kormány, hogy menjen a bankba és kérjen pénzt annak érdekében, hogy túlélje a világválságot 
és azt a nehéz időszakot. Azt követően jött egy adósság konszolidáció, és most büszkén 
jelentem be Önöknek, hogy Kaposvár városnak nincs adóssága. Növekszik a város vagyona. 
Ez is egy fontos szempont, ami az erősödésünket jelzi. Ez azért is különösen jelentős, mert az 
elmúlt évekre, az ország önkormányzataira, az utóbbiakra már nem, de az azt megelőzőkre az 
volt az igaz, hogy nem a vagyongyarapodás volt a jellemző, hanem a vagyon felélés. Pénzre 
volt szükségük, ezért az ingatlanjaikat, az értéktárgyaikat értékesítették. 2016-ban 2015-höz 
képest 4,16 %-kal, több mint 3 milliárd forinttal növekedett a város vagyona és ez a tendencia, 
amely a város vagyonnövekedését jelenti, már 2008-tól nyomon követhető Kaposvár város 
gazdálkodásában. Vagyis alacsony a munkanélküliség, nincs adósságunk, növekszik a város 
vagyona és az, hogy erősödik a helyi gazdaság, azt jelzi a befizetett adónak a mértéke is, amely 
szintén örömmel tájékoztatom Önöket, és örömmel mondom, hogy az elmúlt években 
dinamikusan növekszik. 2006-ban 2.550 millió forint volt, ezt mintegy 9 %-kal 2017-ben 2.795 
millió forintra terveztük és egy jelentős növekedést terveztünk 2016-hoz képest 2017-ben is 
ebben a költségvetésben olvashatják, az iparűzési adó esetében szintén egy jó érem. Ami azért 
is rendkívül fontos a városnak, mert hogyha erős a helyi gazdaság, akkor az teszi lehetővé 
számunkra azt, hogy az a valamivel több, mint 1500 ember közül, aki dolgozni akar az 
munkalehetőséghez tudjon jutni, mert akkor tudja alkalmazni. Az erős gazdaság tudja csak 
kitermelni a béreket és reményeim szerint a minél magasabb béreket, és az erős gazdaság tud a 
közösségnek adó forintokat adni. A mi közösségünknek, amiből aztán a mi felelősségünk, hogy 
mennyit fordítunk az utakra, járdákra, mennyit fordítunk az oktatásra, mennyit fordítunk a 
kultúrára, a sportra, a szociálpolitikára, és még sorolhatnám mind azt, ami a városi életnek a 
jellemzője. Na ezért tudtuk, és ezért a mély levegő nem volt haszontalan, nemcsak azért, hogy 
a tüdőm tele legyen, hanem azért mert ilyen háttérrel tudtuk bevállalni és tudjuk elkezdeni a 
Németh István Programunkat, az évszázad egyik legnagyobb városfejlesztési programját. Az 
életünk szinte minden területét érinti, és ez megjelenik ebben a költségvetésben. Két adatot már 
említettem Önöknek, érinti a gazdaságot, érinti az egészségügyet, érinti a kultúrát, érinti az 
oktatást, a sportot, a közlekedést, de érinti a környezetvédelmet, a smartcityt, a zöldvárost, az 
okos város koncepciónkat, érinti azt, hogy a lehető legnagyobb mértékben önellátóak legyünk. 
Vagyis az a 15 évvel ezelőtt megálmodott város modell, hogy legalább energetikában egy város 
állami berendezkedést tűzzünk ki önmagunknak, az úgy tűnik, hogy kezd beérni, akkor amikor 
egyre inkább csökkentjük az energia tekintetében a függőségünket, és egyre inkább megyünk 
abba az irányba, hogy önmagunk állítsuk elő mindazt, legalábbis energiában, vagy legalábbis 
jelentős részét, amire nekünk szükségünk van. Ez az irány, ezt az utat vettük. S mindez 171 
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milliárd forintba kerül, ebbe a 171 milliárdba vannak közvetlenül állami források, bent vannak 
a Modern Város Programban is, és vannak benne Európai Uniós források is, melyek a Területi 
Operatív Programnak a finanszírozását jelenti.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Ma 585 fővel többen dolgoznak, mint tavaly ilyenkor. Ez az, amelyik megalapozza azt, hogy 
okkal tűztük ki, célul az elmúlt esztendőkben a teljes foglalkoztatottságot célként Kaposváron 
és okkal tartunk ki még a mai napon is mellette és ez a célunk nem is változhat, mint az, hogy 
mindenki dolgozhasson ebben a városban, aki munkával akar kenyeret keresni önmagának, 
illetve családjának. Erre már egy gazdasági programot is összeállítottunk, ennek a pénzügyi 
vonzatai ebben az évben bent vannak itt az Önök előtt levő költségvetésben. Új munkahelyre, 
munkahelyenként megfelelő feltételekkel, a vállalkozóinknak félmillió forintot is biztosítunk. 
Egy évben 1,2 millió forintot kapnak azok, akik hiányszakmát képviselnek, fiatalok, 35 év 
alattiak, nem kaposváriak, de itt telepednek le. Kaposváriak, de vállalják azt, hogy itt maradnak, 
kaposváriak, de nem nálunk dolgoznak, vállalják azt, hogy hazajöjjenek hiányszakmák 
képviselőiként. Kiegészítjük ebben az évben, a Kaposvár Számít Rád ösztöndíjat is, amely a 
szakmunkás tanulóknak a szakgimnáziumba, szakiskolába járóknak is amennyiben 
hiányszakmát vállalnak és megfelelő a tanulmányi eredményük, és a tanulmányi eredményeik 
mellett leszerződnek velünk, hogy itt maradnak dolgozni, hasonlóan velünk, mint az egyetemi 
hallgatóink ugyan ilyen feltételekkel havi 25 ezer forintot fognak kapni. Három nagyon fontos 
célt tűztünk ki a gazdaság élénkítésének tekintetében, egyrészt a versenyképességünk növelése, 
a versenyképességünk növelésénél mi az infrastruktúrafejlesztésekben tudunk segítséget adni. 
Épp ezért ipartelepeket fogunk fejleszteni ebben az esztendőben. A másik a magas hozzáadott 
értéket képviselő ágazatok szerepének a növelése, tetten érhető lesz ez remélem az 
elkövetkezendő esztendőkben Kaposváron csak kettőt említenék meg ezek közül a gépipart, 
illetve az informatikát. Azok a stratégiai ágazatok változatlanok, amelyekről döntöttünk 
korábban, az élelmiszeripar, a gépipar, illetve a turisztika. Persze szükségünk van új 
befektetőkre is, Borhi Zsombor alpolgármester úr sokkal beszélt, legutóbb egy francia 
befektetővel, akinek már konkrét igényei vannak. Számára viszont nincs területünk jelen 
pillanatban, olyan területünk, ami azt a lehetőséget adja meg neki, hogy Kaposváron fektessen 
be és itt építsen gyárat. Épp ezért iparterületet kell fejlesztenünk, ipari parkokat fogunk építeni, 
egyrészt egyet közművesítünk a volt Füredi II. laktanya mellett a volt lőtérnek a területét. 
Másikat pedig kettő, vagy talán három ütemben a dombóvári úton a keleti ipari parkkal szemben 
levő, ahogy megyünk lefelé bal oldalt levő területen, ott tárgyalunk erőteljesen a NIPÜF-fel, ez 
az állami infrastruktúrafejlesztő cég, amely finanszírozná a közművesítést, illetve finanszírozná 
a mezőgazdasági területből kivonásnak a költségét is, ezek rendkívül jelentősek. A föld az 
állami tulajdonban van, ahol építeni kívánjuk és bővíteni kívánjuk a meglevő ipari parkunkat, 
állami tulajdonban van és több állami kezelője van ráadásul ebből a szempontból ennek a 
területnek. Videoton ipari park, Raktár utca és környéke, Kanizsai, Jutai, Vásártéri út által 
határolt terület, volt SÁÉV telep. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy ezek azok az iparterület 
fejlesztések, amelyeknél közművet, utat, járdát, közvilágítást, Videotonnál kamion parkolót is 
építünk, amelyek előttünk állnak. Szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy a Raktár utca és 
környékére már kihirdettük az eredményt. Mindegyiknek hamarosan lezárul a közbeszerzési 
értesítője, nagyon sok pályázó van, nagyon sok pályázat jött. Amennyiben nem lesz támadás, 
ami majdnem kizárt sok pályázó esetén a Közbeszerzési Tanácsnál, akkor 3 hét múlva 
eredménye van és meg vannak a kivitelezők, amennyiben lesz, akkor valamikor tavaszra, 
amikor a jó idő kijön lesz eredmény és akkor tudjuk elkezdeni az építkezéseinket. Akkor, 
amikor vonzó üzleti környezetről beszélünk, akkor most az iparterületekről beszéltünk. Nagyon 
fontos számunkra az, hogy hogy néznek ki az üzlethelyiségeink is. Van 21 olyan tulajdonban 
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levő üzlet itt a belvárosban, amelyeknek nincs megfelelő energia szigetelése, rossz az 
infrastruktúrája, fel kellene újítani. 21 olyan üzlet, amit fel fogunk újítani. Nem csupán belül 
közművekkel, hanem kívül is, ezek a földszinten vannak. Ha visszaemlékeznek rá mikor 
megindítottuk azt a programunkat, hogy a kaposvári kezdő vállalkozók 100 Ft/m2 áron kapják 
meg a belvárosi üzlethelyiségeket, akkor több önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség volt 
Kaposváron, ma kettő van, amelyik üres, akkor sokkal több volt. Elindult ez a program, 
ugyanakkor nem állhatunk meg, mert nem csupán a városkép miatt, hanem az üzlet is vonzó 
kell, hogy legyen a bérlőknek, ezért állunk neki ennek a kialakításának, de ez érinti a 
költségvetésünket. Nemcsak a miatt érinti a 2017-es költségvetést, hogy ezt megcsináljuk, ezt 
TOP fogja finanszírozni, hanem a szándékunk az, hogy ha mi már a földszinti részt – 
társasházak ezek, amiről beszélek – a sétálóutcát, ha végig gondolják a szemük előtt, az Ady 
Endre utcát is, ha végig gondolják a szemük előtt, ezek a házak társasházak. Mi tulajdonos 
társak vagyunk, mint önkormányzat, ezeknek az épületeknek jelentős részében kisebbségi 
tulajdonos társak vagyunk, mint önkormányzat. A többségi tulajdon a magánkézben levő orvosi 
rendelőknél, irodáknál, illetve a magánkézben levő lakásoknál van. Viszont az nem lenne jó, 
ha mi megcsináljuk a földszintet és az üzlethelyiséget, szép homlokzata van, és hogyha utána 
van olyan épület, aminek a homlokzata rossz, de nem a mi tulajdonunk, azt úgy hagynánk. Épp 
ezért 40 millió forintot láthatnak ebben a költségvetésben, amely azt a lehetőséget hordozza 
magában, hogy a társasházaknak egy pályázatot fogunk hirdetni azzal, hogy a tulajdoni 
arányoknak megfelelően járuljanak hozzá az épület teljes homlokzatának a rendbetételéhez. Ez 
a 40 millió forint pedig az önkormányzati önrész, mert tulajdoni arányunkon felül, még az ő 
részükből 50 %-ot átvállalunk, hogyha ennek a felújításnak neki állnak, 40 millió forintot 
tettünk félre a költségvetésben. Érinti növekvő helyi adóbevételünk ellenére is, iparűzési adó 
bevételeink ellenére is, nyilvánvaló az adóbevételünket 2017-ben az az adócsökkentő csomag, 
amelyet Önök elfogadtak az elmúlt év novemberében. Egyrészt hogyha visszaemlékeznek rá, 
Önök úgy döntöttek, hogy mindazon nagycsaládosok, akik több gyermeket nevelnek akkor 10 
éven keresztül kommunális adó mentességet kapnak, illetve döntöttek arról is, hogy az iparűzési 
adóban 10 % adómentességet adnak azoknak, akik kutatásfejlesztésre költenek, akik K+F 
tevékenységet folytatnak, az erre fordított összeg 10 %-a erejéig az adómentes számukra és az 
adóalapjukba nem számít bele. Ez minimum, ha azt a 16 céget veszem figyelembe, akik az 
elmúlt években már a K+F tevékenység miatt az állami adócsökkentési programban részt 
vesznek, az is minimum 30 millió forint iparűzési adó kiesést fog jelenteni, de nagyon remélem, 
hogy ennél több lesz az a cég, aki ezt igényli. Igaz, akkor több lesz az adó kiesésünk is, de 
innováció kutatásfejlesztésre, aki fordít, az a csökkenő adókiesés ellenére is azt hiszem, hogy 
bőven meg fog térülni Kaposvárnak és a kaposvári gazdaságnak. Említettem Önöknek, azt, 
hogy ez a magas hozzáadott értéket képviselő ágazatoknál az egyik többek között az 
informatika és itt egy informatikai oktató központot egy coworking irodaházat, egy olyan 
épületet kívánunk kialakítani, amelyet a kaposvári befejlesztő cégek bevonásával teszünk meg, 
szeretném hozzátenni, ők fogják kitalálni, hogy mi legyen. Ha valami részletkérdésük van, 
ennek a programnak az irányítója Borhi Zsombor alpolgármester úr, akkor azt tegyék meg. Az 
egész déli tömbnek a fejlesztését érinti, a kórház déli tömbjének a fejlesztését, ami három 
forrásból alakul ki egyrészt Modern Városok Program, ez az informatikai képző központ. Másik 
a Területi Operatív Program ez a park, sétányok, bábszíntérnek a kialakítása. Önkormányzati 
sajáterő, többek között ez a Bajcsy Zsilinszky utcai utcanyitás, útfelújítás, sétánykialakítása, 
illetve egy út átkötése a Bajcsy Zsilinszky utca déli tömbön belüli átkötése a Fő utcára. Illetve 
van még egy másik TOP forrás, Önök azt kérték, hogy a volt fertőző épületével is kezdjünk 
valamit. Nagyon remélem, hogy azt a félmilliárd forintot elnyerjük rá, hogy fel tudjuk újítani, 
ha nem akkor elnézegetjük még egy darabig, mint műemlék épületet, vagy kérünk majd néhány 
kollégát, hogy segítsen állványozni, aki kérte tőlünk, hogy ez az épület maradjon fent. De 
biztos, hogy örömmel fog segíteni nekünk, de hát a cél az, hogy erre is valahogy félmilliárd 
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forintot találjunk. Nem nagy pénz, mondhatják, de valahol keresünk annyit, hogy fel tudjuk 
újítani ezt a romos épületet. Elkezdtük keresni, majd ha látjuk a földön, lehajolunk és 
felvesszük. Még a gazdaságnál szintén információ és itt van Önök előtt ez is, a költségvetés 
táblázataiban megtalálhatják. Aláírtunk egy olyan foglalkoztatási programot a Somogy Megyei 
Önkormányzattal, a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Gazdasági Kamarával, 
illetve a Munkaügyi Központtal – itt a Kormányhivatalt kell ebben érinteni – aminek az kell, 
hogy legyen az eredménye, hogy 843 állástalan, hátrányos helyzetű ember munkához tudjon 
jutni 2020. év végére. Főleg az előző Kormányok idején ez a szociálliberális kormány, annyi 
képző programot indítottak és annyira haszontalan volt az a képző program, amit indítottak. 
Annyi milliárdot elköltöttek, annyi milliárdot elvittek, amelynek az lett volna a célja, hogy 
munkahelyeket teremtsenek, hogy olyan embereket és olyan szakmákat adjanak, amelyben 
utána az ember tényleg egy olyan piacképes munka bizonyítványt, papírt kap, ami alapján el 
fog helyezkedni, hogy én ebben nem akarok részt venni. Eddig sem, meg ezt követően sem és 
ezúton is szeretném kijelenteni, és kérni a társakat, hogy 843 új munkahely, de meg akarom 
számolni, nem az, hogy majd a levegőben valahol lebegnek. Meg akarom számolni, hogy meg 
van a 843, mert ha nincs meg a 843, el kell számolniuk azoknak, akik megkapták erre a pénzt, 
hogy ez a feladatuk, hogy ezt csinálják. Ilyen egyszerű a történet, így látom és így is kívánom 
koordinálni ennek a programnak a végrehajtását. Két ilyen program van Somogy megyében, 
tudniuk kell. Az egyik program a miénk, amit indítunk és abban állapodtunk meg, hogy mi azért 
vagyunk felelősek, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város területén élőket vonunk be ebbe a 
programba. Függetlenül attól és képezzük őket, hogy hol kívánnak ezt követően elhelyezkedni 
Kaposváron belül, vagy Kaposváron kívül, de a képzést mi biztosítjuk. A megyei a Megyei 
Önkormányzatnál levő paktumnál közigazgatási határon kívül képezi ki az embereket 
függetlenül attól, hogy hol fognak dolgozni Mágocson, vagy Kaposváron, az is az ő költsége 
lesz. Azért kell tudniuk, mert így kellett megosztani és viszont tudniuk kell, hogy ma 
Kaposváron munkahely tekintetében olyan nagy az agglomeráció, hogy Barcsról is feljárnak 
sokan dolgozni, körülbelül a kaposvári aktív foglalkoztatottaknak a fele az nem kaposvári lakos, 
hanem máshonnét jön, ezért különítettük el lakhely szerint a különböző képzési irányokat. 
Aláírtuk, indul és február környékén találkozni fognak majd azzal a bejelentéssel, itt Szabó 
Zoltán igazgató urat kértem meg a Kaposvári Fejlesztési Kft. az, aki ennek a programnak a 
végrehajtója, hogy szedje maga mellé már most azokat a vállalatokat, akik olyan konkrét 
érdeklődéssel álltak elő, hogy nekik aztán kell ez a munkahely és ilyenre és ilyenre kell képezni 
őket, vagyis partnereink lesznek ők is. Majd február közepén tudják meg – jelentős részét 
jómagam is –, hogy ez milyen eredménnyel jár. Nőtt a vendégéjszakák száma, 
gazdaságfejlesztésünk másik ága a turizmus, az elmúlt évben 15,4 %, de hát az a 10 millió 
forintos idegenforgalmi adó, még nem adó. Majd akkor lehetünk igazán elégedettek, hogyha 
itt, ez egy nagyon dinamikus növekedés szeretném hozzátenni, csak még mértékben nem nagy, 
tendenciáját tekintve jó, csak tömegében, mértékében nem nagy ez, még több lesz. Lesznek 
turisztikai fejlesztéseink ebben az évben elkezdjük, a volt Csokonai Fogadó, Dorottya ház sétáló 
utcán régóta üres már ez az épület. Nem csupán felújítjuk, hanem újból funkcióval látjuk el. 
Holografikus színház, 3-4 D kivetítéssel és nagyon fontos az, hogy az a turisztikai látvány, 
amely turisztikában csak azért hívja az embert, hogy nézzenek meg egy kiállítást az egyszer jó, 
az önmagában látvány, megéri, hogy egyszer elmenjen oda az ember. Ha nem tud egy 
szórakozást, olyan tartalmas szórakozást nyújtani, nem tud olyan attraktív lenni, turisztikai 
célpont, amely generálja az emberekben azt, hogy hoppá láttam, de jó lenne még egyszer oda 
elmenni, akkor az baj, nem fog tudni megélni önmagában. A Dorottya házat ilyenné szeretnénk 
tenni, ezért építjük, alakítjuk ki a holografikus színházat. Néhány van már Magyarországon, 
Parlamentben van talán a legnagyobb, de most nem a Parlamentet akarjuk túlszárnyalni, hogy 
ez még nagyobb lesz, nem az a célunk, hanem olyan tartalommal akarjuk megtölteni, amely 
mindig más-más holografikus mozit jelent és teret. Fésűs Éva városunk díszpolgárának a meséi 
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alapján a kerekerdő játszóházat is alakítjuk ki, azért, hogy a gyerekeinknek, családoknak legyen 
meg a megfelelő szórakozás. Persze lesz vendéglő is, mert kell, hogy legyen. Deseda strand, a 
következő hónapban kezdődik a strandon levő büfék, boltok felépítményeinek tulajdonosaival 
az, hogy közösen álljunk neki és alakítsuk ki a teljes strandkörnyéket, vízitúra útvonalat 
építünk, kempinget alakítunk ki. Kaposszentjakab, közel félmilliárd forintba kerül ez a 
beruházás a kaposszentjakabi romok rendbe tételét mondom itt a szentjakabiaknak és a 
kirándulóknak is, hogy a Monostor utca alján is rendet fogunk rakni és ott egy nagyobb parkolót 
is ki fogunk építeni annak érdekében, és a felmenő utat is megcsináljuk, hogy érdemes legyen 
menni. Hamarosan kiírjuk a pályázatot a Nostra kialakítására, beleértve a bontást is, vagy lehet, 
és ezt mondom igazgató asszonynak, azt kell majd átgondolnunk, hogy lehet a bontást önállóan 
fogjuk kiírni, ez tűnik célszerűnek egyébként, hogy ezen minél előbb legyünk túl. Utak, külső 
és belső utak. Egy hosszú listát látnak a költségvetésben, ez a hosszú lista azokat a belterületi 
utaknak a felújítását jelenti, amelyeket több mint 1 milliárd forintért ebben az évben felújítunk. 
Utak és járdák, 33 út és 20 járda, ha jól emlékszem rá. Arról is tudniuk kell, hogy itt négy 
fordulóban bonyolítottuk le a közbeszerzést, és talán a negyediknél tartunk most, vagyis attól a 
pillanattól kezdve, amikor el lehet kezdeni utakat építeni, mindenben le leszünk szerződve. 
Ugye jól mondom igazgató asszony? Az idő engedi, attól a pillanattól kezdve minden út 
felújításban le leszünk már szerződve, így egyből állhatunk neki ennek a munkának. Három út, 
amit említenék, ami bent van ebben az anyagban a sok-sok között. Talán az egyik 
legforgalmasabb, a Zárda utcától egészen a Virág utcáig a Bajcsy Zsilinszky utcának a 
felújítása, ezt beleértve a kórházi szakasznak a felújítását is. A másik befejezzük a Németh 
István fasor felújítását főleg a kórház előtti szakaszon, de ugyan olyan hosszban egyébként ott, 
ahol megcsináltuk a déli oldalon a parkolókat és megcsináltuk a sétányt. Ennek az utcának az 
északi oldalán kialakítjuk a parkolókat és a zöldsávot, és közműveket kell most építeni és most 
fogjuk rárakni a teljes aszfaltot is. A harmadik utca, amiről már beszéltem Önöknek, hogy város 
szerkezeti szempontból is rendkívül fontos lesz, nagy terhet fog levenni egyrészt a kórházi 
szakaszról és nagy terhet fog levenni magáról a Bajcsy Zsilinszky szakaszról is, mert nem csak 
a Virág utcára lehet kimenni, ha megyünk ki egyenesen, hanem el lehet térni a déli tömbön 
keresztül, ki lehet menni a Fő utcára is, egy olyan új út építésével. Bereczk programunknak a 
következő üteme. Nagyon örülök annak, hogy többek között a Kapos-Tüskevári csomópontnál 
a gyorsabb, biztonságosabb áthaladásnak a lehetőségét meg fogjuk tudni teremteni azzal, hogy 
ott egy vasúttal összekötött, vasúti sorompóval összekötött forgalomirányító rendőrlámpákat 
teszünk fel. Kováts képviselő úrnak tettem ígéretet jó, hogyha tudnak róla a Pénzügyi Bizottsági 
ülésen, hogy a Hősök Temploma előtti csomópont, amely a Cukorgyár köz, illetve a Hársfa 
utca alatti részen, beláthatatlan csomópontnál is megcsináljuk a közlekedés biztonsági tervet és 
amilyen javaslatot tesz a terv, azt megvalósítjuk és azt a csomópontot is át fogjuk alakítani. 
Kerékpárutat fejlesztünk 16 km hosszban és új közbringa állomásokat alakítunk ki, tizenötöt. 
Iskolák, óvodák, bölcsődék nagyon sok helyen energetikai felújításokat hajtunk végre. 
Óvodákban szinte mindegyikben, nem szinte, hanem mindegyikben, ha emlékeim nem csalnak 
és nagyon sok általános iskolában, középiskolában tesszük ezt meg. Talán az egyik 
legkedvesebb program mindazokon belül, mert ez lelket is ad az embernek, nem csupán téglát, 
meg maltert, meg betont, ami persze fontos, meg az aszfalt is, de a lélek még fontosabb. 
Gyarapodik a Kaposvárért program, amelyben a kismamákat segítjük abban, hogy megéri 
Kaposvárra szülni és megéri gyermeket vállalni annak érdekében, hogy gazdagítsanak 
bennünket és ezzel még erősebb legyen a kaposváriak közössége, mert minden egyes 
kisbabával csak erősödünk és ehhez fogadtak el Önök programot. Ennek a programnak a 
pénzügyi vonzata itt van a 2017-es költségvetésben. Egészségügy, van egy tőlünk független, de 
mégis hozzánk tartozó, már úgy értem, hogy nem mi vagyunk a fenntartója, ez a Kaposi Mór 
Megyei Kórház, ez a pólus kórházunk. Óriási munkát végeztek azzal, amikor az elmúlt években 
egy olyan pólus kórházat építettek ki, amikor egyterűvé tették gyakorlatilag a gyógyítást 
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Kaposváron. Ugyanakkor elmaradt általam egyelőre megfejthetetlen oknál fogva, számomra az 
egyik legfontosabb épületüknek a felújítása, az pedig a szülészetnek a felújítása. Arra kértem a 
kórházat, hogy készítsen tervet, ő ezt elkészítette 1,2 milliárd forintba kerülne annak az 
épületnek a felújítása, ez nem fog megjelenni a költségvetésünkben, ezt nem nekünk kell 
finanszírozni, de neki fogunk állni és meg kell próbálnunk a lehető leggyorsabban pénzt 
szerezni annak érdekében, hogy meglegyen. Igazgató asszony erről is beszéljünk, a tegnapi 
beszélgetésünket folytatva. Új orvosi rendelőt fogunk építeni a cserben, ezzel önkormányzati 
tulajdonú orvosi rendelőink lesznek. Van még olyan orvosi rendelőnk, ami nem önkormányzati 
tulajdonban van, hanem béreljük, ezt a függőségi viszonyt akarjuk megszakítani azzal, hogy új 
orvosi rendelőt építünk, mint egy 9000 beteg ellátását szolgáló orvosi rendelő lesz. Folytatjuk 
azt az orvosi rendelő felújítási programot is, itt is tavasszal jelennek meg a pályázatok, de 
valami már megjelent. Kora tavaszig az összes pályázat ki lesz írva, folytatjuk azt a programot, 
amit elkezdtünk az elmúlt másfél évben. Most a Toponári, Erdősor úti, 48-as Ifjúság, Ezredév 
úti rendelők, ez nem csak egy-egy rendelőt jelent, mert a 48-as Ifjúság útján is több rendelőnk 
szerepel, az Ezredév utcában is több rendelőnk szerepel átalakításra. Az Ezredév utca két 
épületét alakítjuk át, két épületén belül csináljuk meg az új terhes gondozónkat. Kultúra, 
színház, levéltár. A színház építkezése elkezdődött, azt láthatják. Főépítész asszony többet tölt 
kint a színházi gödörben, meg a zsinórpadláson, mint bent a Polgármesteri Hivatalban. Ez 
helytelen egyébként, de indítsa már el az építkezést, azért, hogy nyugodt lehessen. Körbe van 
már nagyjából paravánozva, de az nem marad ilyen ronda, szeretném mondani. Nagyon 
szeretném, ha megjelennének minél előbb rajta azok a képek, amiket a főépítész kitalált, de 
nem becsapós képek legyenek, hanem olyanok, amikor kész lesz mögötte fogunk látni az új 
színháznál, hadd menjen az építkezés. A másik a levéltár lesz, amelyre a Modern Városok 
programból mi 400 millió forintot adunk át, a Megyei Önkormányzat a megyei keretben lévő 
TOP-ból több mint 1 milliárdot és ebből áll majd össze – nem volt egyszerű ezt sem összerakni 
– a levéltárnak a felújítása. A sport is nagyon fontos nem csupán a mi, főleg nem, de azért 
nekünk is járt, gyermekeinknek az életében, ezért a lehetőséget infrastruktúrában biztosítani 
kívánjuk számukra, hogy ezt megkaphassák. Jóváhagyási tervei elkészültek és azon belül pedig 
a közbeszerzési eljárás is le lett folytatva a sportcsarnoknál, amely egy négyezres, mobil 
lelátókkal négyezressé tehető új sportcsarnok építését, illetve jelenlegi uszodánknál egy 10 
pályás 800 néző befogadására alkalmas versenyuszoda megépítését jelentheti. Azt remélem, 
hogy a következő héten megkapjuk azt a kötelezettség vállalást, amely erre a nettó 4,5-4,5 
milliárd forintra a 2018-as ütemére is kötelezettséget vállal. A 2016-os ütemben bent volt már 
a költségvetésben – az állam költségvetésében – a 2017-esben is bent van és a 2018-as úgy van 
bent a Kormányhatározatban, hogy utasítja az illetékes minisztert, hogy azzal tényállással vigye 
be, így volt a színháznál is. Azért feltételes, hogy le tudjuk venni a közbeszerzésekről, ahhoz 
kell az a támogatói okirat, hogy amit a színháznál már megkaptunk, amely a teljes összeg 
finanszírozására lehetőséget teremt. Ez, ha minden összejön, igazgató asszony sokat dolgozik 
rajta, akkor a jövő héten talán rendelkezésünkre áll és ettől a pillanattól kezdve gyakorlatilag 
megnyílik a lehetőség arra, hogy munkaterületet tudunk adni és el lehet kezdeni ezeket az 
építkezéseket is. Másrészt pedig annyi társasági adót sikerült ebben az évben, múltévben 
kérnünk és remélem ebben az évben pedig még többet, hogy neki fogunk tudni állni a régi 
sportcsarnok felújításának is. Ez társasági adóból és önrészből, több mint 90 millió forint, ami 
önrészként a régi sportcsarnok felújításáig szerepel a 2017-es költségvetésben is ezt is 
tartalmazza. Akkor természetesen az az 1970-es években épült épület, illetve a környezete is, 
már a környezeténél arra gondolok, hogy az a tér, ami a kerítésen belül, illetve a kerítésen kívül 
van az is meg fog újulni aszfalttal együtt. Említettem Önöknek, hogy nagyon fontos stratégiai 
célkitűzésünk a zöldváros kialakítása, az energia szempontjából a lehető legnagyobb 
függetlenségünk elérése, vagy függőségünk csökkentése és épp ezért a megújuló energiák felé 
nyúlunk. Mind a közlekedésben, és a megújuló energiák felé, vagy az okosabb energiák felé a 
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környezetszennyezéssel nem járó energiák felé, mind pedig akár a világításban, akár a fűtésben 
is ezt kívánjuk tenni. Ma mindenünk van kivéve áramunk nincs és fűtőanyagunk nincs, a 
kokszra, meg a fára gondolok, nem a gázra. Ha bár az már részben van, akkor, amikor biogázt 
állítunk elő, de ez közel sem olyan mértékű, hogy ezzel együtt a függőségünket csökkenteni 
tudjuk. Ebből a kettőből kell nagyot lépnünk, vizünk már van, szemetet mi kezeljük, nem 
akarom tovább folytatni, feldogozzuk ráadásul és pénzt csinálunk belőle, ami szintén fontos. 
Elektromos töltők lesznek a város több pontján, új autóbusz telephely épül, őszre megérkeznek 
reményeim szerint az elektromos buszaink. Építünk a hulladék feldolgozó telepünk alatt 
napelem parkot. A Sávház napelemes lesz, leszigeteltük, hogyha visszaemlékeznek rá, ne 
felejtsék el, nagyon sokat költöttünk a Sávházra. Nem csupán a tetőszigetelés, nem csupán a 
homlokzatszigetelés, nem csupán azért, mert új lifteket cseréltünk ki, mind apránként tettük és 
most az energiaellátást próbáljuk megoldani, 100 %-ban önkormányzati tulajdonú épületről van 
szó. Nagy ELENA program, amely az Európai Uniós közvetlen és 100 %-ban Európai Uniós 
finanszírozású program, amely a közvilágítási lámpatestek korszerűsítését jelenti. Nagyon 
komoly munkája lesz Csutor tanácsnok úréknak azzal, amikor a szennyvíztelepet rehabilitáljuk, 
rekonstruáljuk. A támogatási szerződést aláírtuk a Kormánnyal szeretném Önöket tájékoztatni, 
abban is a forrás rendelkezésre áll. Ez 5,4 milliárd forint a szennyvíztelep rehabilitációjánál és 
rekonstrukciójánál. Tervezzük a távhő rekonstrukciót, a kórház déli tömbjének a megépítését 
is.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Nyilvánvaló, hogy a költségvetés még ennél is többet tartalmaz, szeretném hozzátenni. Mind 
azt, amit elmondtam még ennél is többet tartalmaz. Megpróbáltam egy olyan képet adni erről 
az évről, ugye 2016-ra az volt a jellemző, hogy előkészítettük és megterveztük, kitaláltuk, 
összeraktuk. 2017-nek az lesz a jellemzője, hogy elkezdjük ezeket a beruházásokat. Aztán 
2018-nak és 2019-nek az lesz jellemzője, hogy átadjuk ezeket a beruházásokat. Most itt az 
elkezdés az, ami szerepel ebben a költségvetésben azzal, hogy 2018-ban folytatjuk, részben 
elkészülünk vele, 2019-ben pedig még szintén folytatjuk, és teljes egészével elkészülünk, mert 
ez az elképzelésünk, és ez a tervünk. Ehhez kívánok én Önöknek jó munkát és kérem a 
támogatásukat, hogy mindazt végre tudjuk hajtani, amit közösen terveztünk és közösen 
alakítottunk ki. Két módosító indítvány van, mind a kettőt felsoroltam. Ne felejtsük el a végén 
majd jegyző úr szavaztatni a kérdéseket, hozzászólásokat követően. Egyrészt a bérek, a másik 
pedig a Somogy Táncegyüttes.” 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: Amikor a felvezetőjében említette, hogy a további zöldmezős 
beruházásokhoz szükségük van területre, mert kevés van, akkor eszébe jutott az, hogy vajon 
mit tennének abban a helyzetben, amikor egy nagyon komoly befektető érdeklődne Kaposvár 
iránt és nagyon nagy területi igénye lenne. Mi lenne akkor a metódus, hogyan tudnák ezt kezelni 
akár a Kormánnyal karöltve. Lehet, hogy a kérdése kicsit költői lesz és nem is kívánja, hogy 
teljes értékűen megválaszolja, csak elgondolkodtató volt, hogy ennyire szükségük van területre. 
Ez azért is jutott eszébe, mert néhány nappal ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök úr tárgyalt az 
Alibaba Kína legnagyobb elektronikus kereskedelmi cégének vezetőivel, akik Magyarországon 
vélhetően, legalábbis Magyarország az egyik potenciális telephelye az ő beruházásuknak. 
Három ország iránt érdeklődnek Bulgária, Magyarország és Horvátország. Ilyen esetben 
például Kaposvár szóba jöhet-e potenciális telephelyként, tekintettel arra, hogy több évtizedes 
álmuk az, hogy logisztikai központ legyenek és most egy ilyen nagy cég pont logisztikai 
szerepre keres telephelyet ebben a három országban, közte Magyarországon is. Szeretné jelezni, 
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hogy Horvátország sem Zágrábot ajánlotta a cég figyelmébe, hanem egy Kaposvárhoz hasonló 
méretű várost Zadart, amelynek a logisztikai adottságai kiválóak. Nyílván neki van tengeri 
kikötője, itt nincs, de minden más tekintetben hasonló egyébként az adottsága a városnak. A 
kérdés csak annyiban költői, hogy vajon mit tennének abban az esetben, ha egy ilyen helyzet 
állna elő, fel tudnának-e kínálni a Kormánnyal karöltve egy akkora területet, hogy egy ilyen 
beruházás megvalósuljon? Tekintettel arra, hogy Magyarországon az utóbbi években, 
évtizedekben elsősorban azok a vidéki városok fejlődtek látványosan és ezzel együtt 
gyarapodott a lakosságuk és emelkedtek a bérek, amikor valamilyen nagy befektető jelent meg. 
Például Győrben az Audi, Kecskeméten a Mercedes, nagy valószínűséggel nekik sem szabad 
lemondaniuk az ilyen lehetőségekről, hogy Kaposváron nagy befektetők jelenjenek meg, azzal 
együtt, hogy figyelniük kell a kis- és középvállalkozások igényeire, közte azoknak a 
vállalkozásoknak az igényeire, akik már Kaposváron vannak és szeretnének bővíteni, 
fejleszteni. Kíváncsi egy ilyen helyzet kezelésére, hogy Kaposvár ténylegesen szóba jöhet-e 
egy ilyen lényeges beruházás kapcsán, mint a legutóbb említett Alibabáé. Egy egészen más 
természetű kérdés. Bizonyára a kaposváriaknak is feltűnt, hogy az országos légszennyezettség 
adatokról szóló hírekben nem szerepel Kaposvár. Gondolhatnák azért, mert a város levegője 
annyira tiszta, hogy ezért a légszennyezettség adatokról szóló hírek sosem említik meg 
városukat. Ennek az elsődleges oka az, hogy Kaposváron nincs olyan mérőműszer, ami aktuális 
adatokat tudna erről közölni. Kérdése, hogy Kaposvár miért nem része a Földművelésügyi 
Minisztérium által működtetett országos légszennyezettségi mérőhálózatnak? El tudná-e 
képzelni, hogy csatlakozzanak ehhez a mérőhálózathoz, akár 2017-ben? Több fejlesztést és 
beruházást is említett, amelyet a város vezetése megpróbál menedzselni és előkészíteni, 
említette a fürdő melletti szállodafejlesztést is. Kérdése, e tekintetben van-e előrelépés, sikerült-
e a befektetők irányába olyan előrelépést tenniük, amely lehetővé teszi, hogy akár 2017-ben, 
vagy 2018-ban elkezdődhessen a szállodafejlesztés, vagy építés? A kisgáti területen a létesíteni 
kívánt bevásárlóközpont létesítésével mi a helyzet? Úgy tudja, még van érvényes építési 
engedélye a befektetőnek, a beruházónak. Mi a szándék, mit tudnak róla, mi várható ezen a 
területen? Az előző év májusában azt említette egy sajtótájékoztató keretén belül, amikor török 
delegáció látogatta meg Kaposvárt, közte a török nagykövettel, hogy előrehaladott tervei 
vannak a városvezetésnek egy török befektetővel, aki a Metix szomszédságában szeretne 
létesíteni zöldmezős beruházásban üzemet. Annyira konkrét volt akkor a tárgyalás, hogy a 
beruházás mértéke is elhangzott körülbelül 12 milliárd forint értékben, és körülbelül 150 főt 
foglalkoztatva valósulna meg ez a beruházás. Mi a helyzet ezzel a szándékkal, mi a helyzet 
ezzel a török befektetővel, valós-e még a szándéka, számíthatnak-e rá, vagy adott esetben 
elpártolt Kaposvártól és mégsem itt kívánja befektetni a pénzét? Nagyon sok hosszútávra szóló 
fejlesztést említett az előterjesztés felvezetésében. Elhangzott a közlekedési központ fejlesztése 
is. Az előző év nyarán még úgy gondolták, hogy a 10,5 milliárdra csökkentett beruházásba 
belefér az az aluljáró, amely a vasútállomás épületétől, a peronokon keresztül, egészen a 
donneri városrészig, illetve fürdőig vezetett volna. Most már tudják, hogy kikerült a 
beruházásból, mi az oka ennek? Annak ellenére, hogy tavasszal, nyáron még úgy volt, hogy 
belefér a fejlesztésbe az aluljáró. Korábban elhangzott, hogy Taszárral kapcsolatban is zajlanak 
tárgyalások. Kérdése volt, hogy vannak-e esetleg újabb fejlemények a taszári terület 
hasznosítását illetően? Akkor a térség országgyűlési képviselője volt az, aki azt mondta, hogy 
e tekintetben tárgyalnak befektetőkkel, és Kaposvár is érintett és várhatóan Taszár helyzetében 
lesz valamilyen előrelépés. Szeretné megtudni, hogy van-e valamilyen előre lépés a taszári 
terület hasznosítását illetően?  
  
Miháldinecz Gábor képviselő: A költségvetésnél az 1/b. melléklet központi támogatásánál 
van egy egyszeri támogatás 11,6 millió forintról, ami nem szerepel a végösszegben. Kérdése, 
ez miért nem szerepel? Illetve az 1/e. melléklet az építési telek és ingatlan értékesítésénél fel 
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vannak sorolva az ingatlanok, viszont a 8., 9., 19., 20. sorszámú ingatlan eltűnt, illetve honnan 
tudják, hogy 15 millió forint lesz majd a 2017-es évi költségvetésben innen a bevétel, amikor 
mindenhol ikszek szerepelnek a táblázatban? Ez így értelmetlennek néz ki. 
 
Kiss Tamás képviselő: A mellékletek között van egy pár sor, amivel kapcsolatosan a kérdései. 
Egyrészt az 1/d. mellékletben a közterület használati díj a tavalyi évben 20 millió forint volt, 
idén pedig 5 millió forinttal számolnak. Mi ennek az oka, hogy ilyen mértékű a csökkenés? A 
4. számú mellékletben az önkormányzati hirdetések kiadásainál korábban 8 millió forinttal 
számolta, most pedig 15 millió forinttal. Milyen jellegűek ezek az önkormányzati hirdetések, 
mivel kapcsolatosak, hol fognak megjelenni, mi az oka, hogy közel duplájára emelkedik ezen 
hirdetéseknek az összege? 
 
Csutor Ferenc tanácsnok: Közlekedési csomóponttal kapcsolatosan tudomására jutott az 
aluljáró építése opcióként van csak bent a beruházásban. Megerősítené, hogy erre nem csak, 
mint aluljáróra közlekedési folyosóra lenne szükség, hanem a közműveknek az átvezetésére is 
a vasút, illetve a másik oldalra, főleg a szennyvízcsatornát érinti ez. Az a kérése, amennyiben a 
beruházás költsége engedi, akkor okvetlenül fontolják meg, hogy építsék meg. A kisgáti 
lakótelepen a „Stonehenge”-ként aposztrofált építményre vonatkozóan érdeklődne. Mi ennek a 
sorsa? Tudnak egy-két dolgot, de konkrétumokat is szeretnének tudni az ott lakók. A Nostra-
val kapcsolatos építés esetén mindenki várja ezt a beruházást, hogy itt is megvalósuljon az az 
elképzelés, amit terveznek. Kérdése volt, hogy a múltszázadból fennmaradt vasúti csomópont 
sorompóval is átépítésre fog kerülni? Nagyon csúnya az az átjáró ott. 
 
Kováts Imre képviselő: A költségvetésben az uszoda működési támogatása az előirányzat 
szerint ebben az évben is 120 millió forint. Ennek ellenére az uszoda belépőjegyeit a 
létesítmény-, illetve a Holding vezetése drasztikusan, átlagosan 25 százalékkal, az ifjúsági-, és 
diák bérleteket közel 30 százalékkal megemelte. Feltételezi, hogy polgármester úrral egyeztetve 
és egyetértésével tették mindezt, miközben az önkormányzat támogatása továbbra is 120 millió 
forint. Kérdése volt, mi indokolta ezt a durva áremelést? A Tömegközlekedési Zrt. működési 
támogatása az előirányzat szerint a tavalyi 150 millióról 130 millió forintra csökkent. 
Vitathatatlan a 40 db, 2015 vége óta futó gázüzemű autóbuszok környezetvédelmi előnyei, 
azonban ennél többet ígértek a kaposváriaknak. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
államtitkára azt ígérte az autóbuszok átadáskor, hogy „az új gázos csodabuszok fenntartása még 
fele annyiba sem fog kerülni a városnak, mint a most lecserélésre kerülő autóbuszok kerülnek”. 
Az ígéret nem rejtett magában túl nagy kockázatot, mert nyilvánvaló, hogy a 17 régi 
autóbuszpark, aminek az átlag életkora 17 év volt nyilvánvaló nem összehasonlítható az új 
autóbuszoknak a fenntartási költsége. Valóban csökkentek a fenntartási költségek, de a 
csökkenés messze van a „fele annyiba sem kerülnek” ígérettől. Kérdése volt, mi kell a „fele 
annyiba sem kerülnek” ígéret teljesítéséhez? Polgármester úr a decemberi közgyűlésen egy 
kérdésre válaszolva elmondta, hogy előkészítés alatt van egy 10,5 milliárdos távhőfejlesztési 
program, melynek részeként a KEHOP pályázat keretében biomassza erőmű fog épülni, de 
számításba jön a cukorgyári hulladék hő hasznosítása is. Kérdése volt, hol tartanak ennek az 
előkészítésében? Úgy gondolja, tiszta vizet kellene önteni a Desedába. Azért, mert polgármester 
úr 2015 nyarán egy 3 csillagos, később 4 csillagosra fejleszthető kemping építését jelentette be. 
Akkori beruházás, mint a kemping 2 milliárdos költségét néhány hónappal később Orbán Viktor 
miniszterelnök úr 4 milliárdra emelte, pontosabban azt ígérte. Alig egy évvel később, az elmúlt 
év decemberi 11-i közgyűlésen polgármester úr  racionálisan értékelve a Deseda tó rövidtávú 
helyzetét azt mondta idézve: „csak akkor érdemes a Deseda Kempinget megépíteni, ha fel 

tudjuk turbózni a látogatók számát, különben nincs értelme. A Desedát először vonzóvá kell 

tenni, hogy megérje a kempinget építeni.” Nem akarja kompromittálni az egyetértő 
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véleményével, de neki akkor is ez volt mikor bejelentette a 3 csillagos kemping építését 2015 
nyarán. Hisz valóban a Deseda látogatottsága, infrastruktúrája nem teszi indokolttá egy ilyen 
jelentős költségű kemping építését. A költségvetés számai szerint 2,5 milliárdos költségű 
kemping kivitelezése még ebben az évben megkezdődik, és vélhetően 2019-re be is fejeződik. 
Mi történt polgármester úr az Ön vélemény alkotásában néhány hét alatt?  
 
Mihalecz András tanácsnok: A kisgáti városrésszel kapcsolatban lenne kiegészítő kérdése. 
Az esetleges beruházás jelenthet-e olyan közlekedési, fejlesztési programot is, ami a kisgáti 
csomópontot is érinti? Hiszen az ma már az egyik legforgalmasabb városrésznek tűnik és 
csúcsforgalmi időben számos koccanásos baleset van, elég akkut a helyzet. Azt gondolja, adja 
magát a terület, hogy ott egy körforgalom megoldaná ezt a problémát hosszútávon. Részben a 
lakótelep is fejlődik, hogyha ott egy másik beruházás lesz, aminek nyilván mindenki örülni fog, 
a forgalom csak növekszik.  
 
Nagy Attila tanácsnok: Említette polgármester úr a Raktár utcai fejlesztéseket, a praktiker 
mögötti kis iparterületi részen van több vállalkozás. Lesz-e ott csatornafejlesztés? Nincs abban 
a kis utcarészben közvilágítás és történt már, hogy idegenek ugrottak be a területükre. Van-e 
konkrét lépés ez ügyben a fejlesztésekkel kapcsolatban?  
  
Szita Károly polgármester: Ha jönne egy nagy vállalkozó, aki több 10 hektárt kérne, akkor 
azt ki tudnák-e elégíteni? Ki, azonnal, az egyik az állam feladata, 600 ha van Taszáron. Adja 
oda nekik és építsen, az állam tulajdona, a hasznát a város látná, ha beépül. Amiről beszélt a 
dombóvári út másik oldalán – a nyugati oldalon – van egy 300 ha terület, az is jelentős. A 300 
ha terület fejlesztését kezdik el, három ütemben fogják megtenni. Az első 36 ha fejlesztésének 
állnak neki, aztán jön a következő. Az a terület lesz a város újabb iparterülete. Mindenkinek 
szüksége van nagybefektetőre, jó is, ha jön, de nem erre alapozza a város jövőjét. Ha abban 
bízik, hogy Kaposvár város gazdaságát azzal oldják meg, hogy jön egy Mercedes, vagy jön ide 
egy Audi, akkor csak várnak, ha arra alakítanak stratégiát, akkor rossz lenne. Itt helyi gazdaság 
erősítésére kell alapozni, ezt egészítheti ki, ha jönnek. Ehhez segít, hogy milyen mértékben nem 
tudja, de a Mercedes Kecskemétre sem az autópálya előtt ment, az Audi sem az autópálya előtt 
ment, hanem utána. Mennyit segít majd a gyorsforgalmi útnak a megépítése, nem tudja 
megmondani, de ha az nem épül meg, akkor bajban vannak. Csütörtökön tárgyal Kovács 
Katalin igazgató asszony, írtak ki egy pályázatot a légszennyezettség mérőkre és Kaposvár 
pályázott. Reméli, a pályázatukat pozitívan fogják elbírálni. Nem beszélt a fürdő melletti 
szállodáról, hanem dolgoznak rajta, hogy legyen. Szóba sem hozta a szóbeli kiegészítésénél, 
alpolgármester dolgozik rajta a legtöbbet. Ha lesz konkrét információ, akkor a képviselők 
tudomására hozzák. Kisgáti beruházásnál kérdezzék meg a terület tulajdonosát – tárgyalnak 
vele – aztán igazoltassák vissza, mikor is akar elkezdeni ott építeni. Az elképzelés az, hogy úgy 
tudja feltárni a saját tulajdonában lévő területét, amit magántulajdonosoktól vásárolt, a városnak 
csak egy kevés területe volt, amit eladtak neki. Körforgalmat kell építeni abba a csomópontba, 
azt neki kell megépíteni. Tárgyalnak sorban, már a hatóság is kint volt, meg van a lehetőség 
arra, hogy milyen formában lehet építeni, reméli, meg fogja tudni finanszírozni az ő tulajdona 
a terület. A város segíti mindenben, ha meg akarja építeni, de pénzt nem fognak hozzá adni. A 
török befektető nem veszítette el az érdeklődését, döntenek először. A szándéka megvan a 
befektetőnek, továbbra is Kaposvár az egyik beruházási célpontja. Ami ennél jóval konkrétabb, 
hogy a Metixnek van egy területe ott. Kérték, hogy adja vissza, visszavásárolják azt a területet 
csak, hogy ne rendelkezzen vele. A Metix azt mondta, hogy elnézést, nem adja vissza, mert 
egész biztos, hogy olyan fejlesztési elképzeléseim vannak, hogy arra a területre szüksége van. 
Jelentősen elindult egyébként ebben az irányban. Azért vannak ikszek a táblázatban, és ha az 
intézmény felújítási táblázatot is megnézi, ahol különböző iskolák vannak felsorolva, ott is csak 
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ikszek vannak. Nem írták bele azt az összeget, amibe szerintük kerül, mert amikor kiírják a 
pályázatot arra fognak árat adni. Nem írták bele azt az összeget, amiért szerintük el lehet adni, 
vagy megvennék azt az ingatlant, mert ajánlatokat kérnek, hanem csak a végösszeget írták be a 
költségvetésbe, azt, hogy mit remélnek kiadásként az intézmény felújításoknál, és bevételként 
az értékesítésnél. Kérte Molnár György igazgató urat válaszolja meg Miháldinecz Gábor 
képviselő úr kérdését. 
  
Molnár György igazgató: Az 1/b. mellékletben szereplő összeg a 2016. évi költségvetési 
oszlopban szerepel. Az egy ebbőlös tétel, tartalmazza ezt az összeget a fölötte lévő 
2.233.914.000 Ft, tehát része annak. Ez egy tájékoztató információ, hogy mennyi volt a 
tavalyiból az egyszeri bevétel. 
  
Szita Károly polgármester: Akar kiegészítő kérdést tenni, nem akarja szünetben megbeszélni 
igazgató úrral. Megadja a szót, de egyre biztathatja, ha összeadásban akarja megfogni Molnár 
igazgató urat és a számokban az nem fog sikerülni. 
  
Miháldinecz Gábor képviselő: A 22. sornál, ha az I. és II. összeadják, akkor nem jön ki. 
  
Molnár György igazgató: Javasolta, amit polgármester úr, a szünetben beszéljék meg. 
  
Szita Károly polgármester: Nyugodtan forduljon igazgató úrhoz és bármelyik kollegájához, 
mert nem mondja, hogy nem lehet tévedni, főleg, ha ennyi számot csinál, de nehezen lehet rajta 
kapni őket a tévedésen, abban biztos. Mindig kevesebbet terveznek, mint ami bejön. Inkább 
kevesebbet terveznek, mert van egy közterület foglalási rendeletük. Rendelet alapján járnak el 
m2 alapján meg van a tarifa, a paksaméta, de hogy ebben az évben mit fognak állványozni, 
mennyi területet vesznek igénybe, ezek mindig olyanok, hogy mindig az építési engedély 
kiadását követően a kivitelező, amikor elkezdi a vállalkozást, akkor derül ki. Ha megnézi a 
2016-os költségvetést ott is kevesebbet terveztünk és többet szedtünk be, vagyis év végén 
örüljünk, hogy még többet tudunk ebből beszedni. Sok helyen fogunk hirdetni, ezért emeltem 
fel a hirdetési összeget, többek között a Somogyi Hírlapban is fogunk hirdetni, eddig az elmúlt 
években nem hirdettünk. Azért, mert a lehető legszélesebb körbe akarnak eljutni a 
hirdetéseikkel. Azt kéri Kiss Tamás képviselőtől, hogy szavazza meg és támogassa azt, hogy 
megemelték a hirdetésre fordított összeget, 15 millió forint az, amit ebben az évben költeni 
fognak. Két alternatívában írják ki az intermodális csomópont építését, 10,5 milliárd forintjuk 
van rá, ami nem kevés. A pályázat kiírásban két árat kell adni, bent van az aluljáró 
megépítésével szereplő ár, és benne van az aluljárón kívül megépítési szám. Meglátják, hogy 
mi fér bele a 10,5 milliárd forintra. Arra a műszaki megoldás, amit említett képviselő úr azt 
megtalálták – nyugodtan beszéljen a mérnökökkel – a tekintetben nem lesz ezzel kapcsolatban 
probléma. Meglátják, hogy milyen árajánlatok jönnek be, tudjanak róla, a Kaposvári 
Közlekedési Központ pályázatára a feltételes közbeszerzés ki lett írva, a tervezéssel, meg a 
kivitelezéssel együtt. Ki fog derülni, hogy mi lesz a vége a beadási határidő február 16. 
Minimum két olyan beruházás lesz, ami a MÁV-ot is érinti a tekintetben, hogy városi 
beruházást érint, de nem szabadna úgy hagyni azt a területet, ami a MÁV tulajdonában van. Az 
egyik ilyen a Kapos-Tüskevári csomópont, amit már említett. Itt a MÁV-nak jelentősen bele is 
kell nyúlni a zsebébe, mert ott olyan forgalomirányítást kell kialakítani, amely kompatibilis a 
sorompóval és az 80 millió forintba kerül, amit meg kell, hogy vegyen. A másik a Nostra 
környéke, mert nem szeretné, ha úgy maradna a MÁV kerítése, területe, mint ahogy van jelen 
pillanatban. Igazgató asszonyék arról is tárgyalnak, hogy amikor neki állnak ennek a területnek 
a rendezéséhez, ők is álljanak neki, ha kell, cseréljék ki a sorompójukat, fessék le, csináljanak 
rendes kerítést. Ők tudják, hogy milyen forgalombiztonsági szempontokat kell teljesíteniük. A 
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harmadik a közlekedési központ, amely ugye a MÁV-val konzorciumban csinálják ezt a 
beruházást, érinti a Csík Ferenc sétányt is, a mellette levő düledező MÁV kerítést is többek 
között. A szándékuk, hogy együtt legyen rendezve ez a terület is. Uszoda jegyárakról Gombos 
elnök úr majd beszél. Tud róla, a Holding megemelte, majd elmondja az indokát, hogy miért 
kellett. Büszkék az új buszaikra. A Holding osztalékot fizetett ebben az évben a városnak, nem 
is keveset. Amikor majd 15 év múlva lecserélik ezeket a buszokat, 15 és 20 év között annak a 
pénzügyi fedezetét most kell megteremteni. Az emberben legyen már egy olyan felelősség, 
hogy nem mindig tud egyszerre vásárolni 40 buszt. Arra nem lehet egy jövőt, egy városi 
tömegközlekedési jövőt építeni. Az új buszokat, amit több mint 1 évtized múlva vásárolniuk 
kell, annak meg kell teremteniük a pénzügyi fedezetét. Nem írták még ki a KEHOP pályázatot, 
sürgetik őket, hogy az általuk kért szempontokat vegyék bele a KEHOP pályázatnak a kiírásába, 
azért, hogy eredménnyel tudjanak pályázni. Attól a pillanattól kezdve, amikor ezek a szakmai 
tárgyalások az irányító hatósággal elérnek odáig, hogy megfogalmazódik egy olyan pályázat 
kiírás, amire valóban be fogják tudni a pályázatukat, akkor indulnak. Egy fog hamarosan 
megjelenni, ami vezetéképítést jelent. 700 millió forintra egyből be fogják nyújtani a 
pályázatukat, azért is rendkívül fontos, mert például a színházat is távhővel fogják ellátni. Oda 
el kell vinni a távhővezetéket is, dolgoznak rajta, minden héten fent vannak a kollégái a távhő 
üzem vezetőjével a szakmai programot egyeztetni. Abban a pillanatban, amikor megjelenik, 
benyújtják a pályázatukat. Kérte mutassák meg, hogy a miniszterelnök úr hol ígért 4 milliárdot 
a kempingre, azonnal megy hozzá és elkéri. 2 milliárd forintról van szó, a műszak megrendelte 
azt a tanulmányt, nemcsak a Desedát szolgálja a Deseda kemping ezt szeretné megjegyezni. 
Desedára minél több vendéget kell hívniuk, az infrastruktúrát tovább kell fejleszteni, ezért 
alakítják ki a strandot, ezért építették mind azt, amit építettek. Ezért újítják fel a csónakházat, 
ahol majd kajakot és kenut is lehet kölcsönözni. Ebben az alpolgármester úr segítségét kéri, 
hogy olyan rendszer alakuljon ki, amely nem csupán az öreg kajakosoknak a szórakozását 
jelenti, hanem azon túlmenően fiatalokat nevelnek. Idegenforgalom szempontjából is egy 
hasznosítható dolog lesz, meg pontyfogó VB-t is csinálnak, horgászturizmus is lesz kialakítva, 
meg vízitúra útvonal is lesz kialakítva kikötőkkel együtt. Ezek adják meg azt, hogy a Deseda 
kemping meg is töltődik. Nagy Attila képviselő úr bizalommal forduljon Szirják igazgató 
asszonyhoz. A Raktár utca, ott az a környék, Önök csak a végeredményt látják mindig, ami 
szép, ez nem baj. A Raktár utca egy szakasza nem is volt a tulajdonuk, azt az utcát úgy építették, 
hogy nem számított kinek a tulajdona elkészítették az utcát. A Raktár utca hosszú szakasza 
magántulajdonban volt, meg kellett szerezniük, mert fel akarják újítani. Az Iparos utcát is 
felújítják, közvilágítást, buszvárókat építenek, de hogy részletesen hol mi készül, javasolta, 
hogy igazgató asszonyhoz legyen kedves fordulni. Uszodai jegyárak esetében kérte Gombos 
elnök urat a válaszadásra. 
  
Gombos Attila elnök-vezérigazgató: Ha a szabályozott környezet változik, akkor kénytelenek 
változtatni a struktúrán. Eddig sem az volt a céljuk, hogy profitot realizáljanak, ezért ha 
bármilyen környezeti tényező változik, akkor reagálniuk kell. Négy dolog határozta meg 
jelentősen a fürdőnek a változását. Az első a bérek, a minimálbér jelentősen növekedett ez 12,5 
millió forintot jelentet, a takarítás 1,5 millió forinttal lesz több. Az ÁNTSZ egy új vizsgálatot 
írt elő, ami éves szinten 6 millió forintot fog jelenteni és a biogáz szerződésük is megváltozott, 
ami 10 millió forintot jelent.  
  

-----Hozzászólás költségvetéshez----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: Volt egy képviselői kérdés a jelentős beruházással kapcsolatban, amit 
említett az Alibabáét, hogy mekkora területre van szüksége és erre igyekezett gyorsan 
válaszolni. Örül polgármester úr válaszának, hogy akár több száz hektáros igényt az állammal 
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karöltve ki tudnának elégíteni, ha igény lenne. Egyébként konkrétan az Alibabának 400 ha 
területre lenne szüksége egy jelentős beruházáshoz. Nyilvánvaló, hogy senki nem mondja, 
senki nem állítja, hogy ölbetett kézzel várni kell, hogy majd egyszer csak megjelenik egy nagy 
befektető, viszont tenni kell érte és az, amit elhatároznak most akár a költségvetés kapcsán is, 
az is egy lépés előre. Abba az irányba, hogy ne zárják ki annak a lehetőségét, hogy egyszer 
Kaposváron is megjelenjen egy igen jelentős befektető, egy igen jelentős foglalkoztató. 
Elmondta a kérdésében is, hogy természetes az, hogy felelősségük van a Kaposváron működő 
kis- és középvállalkozások iránt is, az ő igényeiket is figyelembe kell venniük. Sőt azok iránt 
is van felelősségük, akik egyébként nem vállalkoznak, hanem ezeknél a vállalkozásoknál 
foglalkoztatottként dolgoznak. Csutor képviselő társának mondaná, hogy nagyon örül, hogy 
most már a kisgáti bevásárlóközpont pártján áll, mert ha jól emlékszik 10 évvel ezelőtt ő volt 
az, aki sajtótájékoztatót tartott arról, hogy nincs szükség a bevásárlóközpont építésére a 
kisgáton, mert zavarja a lakók nyugalmát. Akkor több ízben kellett módosítani annak a 
bevásárlóközpontnak az építési tervét, hogy valami történjen, aztán eljutottak egészen a 
válságig, amikor már kevéssé volt reális annak a léptékű bevásárlóközpontnak a megépítése, ez 
egy kicsit nagyobb lett volna, mint a jelenlegi a tudomása szerint, de most már örül annak, hogy 
képviselő úr is azt szeretné, hogy végre befejeződjön az a beruházás és megvalósuljon a 
bevásárlóközpontnak az építése. Polgármester úrtól egy megerősítést szeretne kérni, 
amennyiben sikerül nyerniük a pályázaton, nem tudja, mikor kerül kiírásra, mikor kell beadniuk 
és esetlegesen mikor nyerhetnek a légszennyezettség mérő műszerek beszerzését illetően, akkor 
úgy veheti, hogy 2017-ben szándékukban áll csatlakozni az országos légszennyezettség mérési 
hálózathoz. Egy bólintást szeretne kérni. Javasolta, hogy függetlenül attól, hogy nyernek-e vagy 
nem ezen a pályázaton Kaposvár tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ehhez a 
hálózathoz tudjanak csatlakozni, ha nem sikerül a mérőműszereket beszerezniük adott esetben 
a pályázat kapcsán, akkor készüljön arról előterjesztés, hogy milyen egyéb más feltételek teszik 
lehetővé, hogy tudjanak csatlakozni, ehhez a hálózathoz. Nagyon fontosnak tartaná, nem azért 
mert azt gondolja, hogy a megyei jogú városok nagyobb részéhez képest szennyezettebb lenne 
a kaposvári levegő, sőt abban bízik, hogy tisztább, de úgy véli, hogy a kaposváriaknak is joguk 
van arról tudni, hogy milyen a levegő állapota Kaposváron, ha tiszta, akkor arról is, ha 
szennyezett, akkor arról is. Talán amióta képviselő, soha nem érzett ilyen kettőséget a 
költségvetéssel kapcsolatban, mint most. Ennek az egyik oka az, hogy olyan léptékű 
fejlesztések előtt áll a város, amelyeket maga is szívesen támogat, hosszú évek óta várnak 
ezekre a fejlesztésekre, most úgy tűnik és a költségvetés is ezt mutatja, hogy ezek a fejlesztések 
el tudnak indulni 2017-ben és talán jó eséllyel meg tudnak valósulni az elkövetkezendő 
években. Ez kaposváriként is örömmel tölti el az embert, másrészről döntéshozóként is 
örömteli, hogy eljutottak idáig. Ugyanakkor „megyünk előre”, ahogy polgármester úr mondja, 
de a nagy előre menetelben kicsit visszatekintenek, azért látják azt, hogy a múltnak vannak 
terhei, méghozzá olyan elhibázott pénzügyi konstrukciós döntéseik által, amelyek most is 
nyomasztják a költségvetésüket. Ebből kettőt szeretne kiemelni, nem a célt, a konkrét 
beruházást kritizálja, hanem azt a pénzügyi konstrukciót, ahogy ezek a beruházások, ezek a 
fejlesztések annak idején létrejöttek.   
 
Kováts Imre képviselő: Az előterjesztésben több vitatható, illetve vitára okot adó 
megállapítást tartalmaz, azonban ezeket „felülírja” az előterjesztés két lényeges, nem vitatható 
alapvetése. Az egyik – Pintér képviselő úr már utalt rá – a 171 milliárdos fejlesztési, beruházási 
program megvalósításához szükséges források többsége már rendelkezésre áll. A másik ilyen 
alapvetés, hogy a 2017. évi költségvetés megteremti a fejlesztési programok megvalósításának 
pénzügyi kereteit. Ennek korlátot legfeljebb a fizikai teljesítőképesség fog jelenteni. A 
bizottsági ülésen a 171 milliárdos program nagyberuházásai árnyékában a polgármester úrtól 
ígéretet kapott három, évek óta húzódó probléma megoldására. Ígéretet kaptak arra, hogy a 
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Bárczi Gusztáv gyermekintézmény könnyebb megközelítése érdekében az intézmény előtti 
utcaszakaszon sor kerül a parkolás korlátozására. Arra is ígéretet kaptak, hogy a jövőben 
rendszeresen karbantartják a Bárczi iskola és a Nyugdíjasház által közösen használt parkolót, 
bár költségtakarékos megoldás az lenne, ha legalább a parkoló egy részét az autóbusz 
megállóhoz eső része szilárd burkolatot kapna. A polgármester úr elfogadta érvelését, mely 
szerint a fogyatékkal élő, mozgásában korlátozott gyerekek közlekedési problémái legalább 
annyi figyelmet érdemelnek, mint azoké, akiktől a természet nem vett el.  
Ígéretet kapott arra, hogy a Pécsi utca – Cukorgyár köz - Mező utca kereszteződés 
közlekedésbiztonságának javítása érdekében érdemi intézkedés történik. Érzékelte, hogy 
polgármester úr is meggyőződött arról, hogy a kereszteződés a város egyik statisztikailag is 
igazolható, balesetveszélyes kereszteződése. Pedig a statisztika személyi sérüléssel, rendőri 
intézkedéssel nem járó, koccanásos baleseteket nem is tartalmazza. Ígéretet kapott arra is, hogy 
az ötven család lakhelyéül szolgáló Cukorgyár köz több évtizede megoldásra váró csapadékvíz 
elvezetésére kidolgozott műszaki megoldás, a környezeti követelmények figyelembe vételével 
felülvizsgálatra kerül. A város hasonlóan fásított utcáiban például a Temesvár utcában szerzett 
tapasztalatok szerint a folyamatos levélhullás miatt a csak a zárt csapadékvíz elvezető a 
megfelelő műszaki megoldás. Ígéretet kapott az utcában lévő közterületi fák rendszeres 
karbantartására, az utca közepén lévő bokros terület megszüntetésre is. A költségvetés 
működési részét befolyásoló dologra hívná fel a figyelmet. A költségvetés 2017-re tervezett 
iparűzési adó bevétele 2.795.000 e/Ft, a vállalkozások az elmúlt évben 2.832.000 e/Ft iparűzési 
adót fizettek be, ez 37 millió forinttal több, mint a 2017-re tervezett iparűzési bevétel. A TOP20 
közé tartozó vállalkozók a 2017-re vonatkozóan optimistán nyilatkoztak, ez úgy gondolja, 
indokolt legalább bázis szinten tervezni az iparűzési bevételt. A bázis összegnél nagyobb 
iparűzési bevétel tervezése az indokolt, ugyanis 2017-ben több mint 10 milliárddal nagyobb 
volumenű építési beruházás valósul meg, mint 2016-ban. Ennek meg kell jelennie az 
adóbevételekben is. Persze csak akkor jelenik meg, ha azok a nem kaposvári székhelyű 
építőipari cégek, akik a milliárdos beruházások kivitelezői lesznek, a Kaposvárra eső adó 
alapját valóságnak megfelelően számítják ki és vallják be. A közelmúltban volt tapasztalat arra, 
hogy ez nem így történt. Szeretné elkerülni a 2004-ben hasonló okok miatt felvetett ellenőrzés 
feleslegességét, ezért az emelné ki, hogy ennek ellenőrzése nem az adóügyi iroda vagy a 
könyvvizsgáló feladata, hanem a beruházás költségvetését és a törvény szerinti adóalap 
megosztást ismerő szakember feladata lenne. Azt gondolja, hogy az önkormányzatnak is 
megérné erre egy státusz létrehozása, mert többszörösen kigazdálkodná.      
  
Csutor Ferenc tanácsnok: Képviselőtársa hozzászólására reagálva elmondta, amikor ennek a 
körzetnek a képviselője volt – többek között a Kisgáti lakótelepnek – voltak lakók, akik 
nehezményezték ennek a beruházásnak a megvalósulását. Akkor is mellette volt, nézzen utána 
egy kicsi jobban, mindig is mellette volt, az más kérdés, hogy a lakókkal bizonyos értelemben 
egyet értett, hogy az ő nyugalmát ez a beruházás ne zavarja. Mondta tanácsnok úr, hogy a 
múltnak vannak terhei, igen vannak, többek között nem tudja emlékszik-e arra az időszakra, 
amikor Kaposvár, illetve Somogy megye több minisztert, több államtitkárt adott ennek az 
országnak és akkor negyed ennyi beruházás nem történt Kaposváron, illetve Kaposvár 
környékén, mint most ebben az évtizedben. Bíznak abban, hogy ezek a beruházások meg is 
fognak valósulni, hiszen Kaposvár város erős, van egy olyan polgármesterük, igaz miniszterük, 
meg államtitkáruk nincs, de van egy olyan polgármesterük, aki rettentően jól kezében tartja a 
város irányítását. Közmeghallgatáson már volt egy megjegyzés ezzel kapcsolatosan, amit 
nagyon nehezményeztek, azt gondolja, hogy jelenleg Kaposváron még mindig sokkal, de 
sokkal többen vannak azok, akik polgármester úr munkáját elismerik és támogatják, többek 
között ő is ezen személyek közzé tartozik. A költségvetéssel kapcsolatosan polgármester úr 
tájékoztatta arról, hogy az aluljáró nincs elvetve. Nagyon örülne neki, hogyha legalább a 
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közműalagút épülne, a közműveiknek óriási szüksége lenne arra, hogy biztonságosan 
elvezessék a város bizonyos dolgait és a neuralgikus pontja a vasútállomás. Tudja, hogy a 
közlekedési csomóponttal kapcsolatosan egy új körforgalom fog kiépülni. Már többször jelezte 
és mindig jelzi is, hogy ne csak a felszínen látszódjon ez, hanem a mélyben is, azaz a 
közműveknek a felújítására ebből a szempontból azon a részen óriási szükség van, hiszen 
dugulás, dugulás hátán van azon a területen. Említette polgármester úr a biomassza üzemet, 
csak a segítségét tudja felajánlani az új szennyvíztisztító telepnek a megvalósulása során ott 
végtermékként marad olyan anyag, amit a biomassza üzem hasznosításánál fel tudnak 
használni, csak támogatni tudja azt a beruházást is. A költségvetésben örömmel látta, hogy a 
Zaranyi lakótelepen a garázssornál csapadékcsatorna elvezetésére kerül sor. Bízik benne, hogy 
az út járda építés kapcsán a Zaranyi lakótelepre vezető járda, ami a sportcsarnok mellett fog 
megépülni az is meg fog valósulni, nagyon sokan várják ezt a beruházást. Az új 
szennyvíztisztító teleppel kapcsolatosan még azt szeretné elmondani, hogy 5,4 milliárdos 
beruházásról van szó, de sajnos ez a hálózatot nem érinti. Kaposvár város hálózata nagyon 
elöregedett szennyvízcsatorna területén. Kéri, hogy az új szennyvíztisztító telepnek a 
megvalósítása esetén a jövőben a szennyvízcsatorna hálózatra is fordítsanak, több milliárdot 
kellene ráfordítani. 
  
dr. Giber Vilmos tanácsnok: A költségvetést olvasva megmondja őszintén, izgalmas 
olvasmány volt. Úgy gondolja, hogy nagyon régóta vártak erre, hogy ilyen mondatokat 
olvassanak, és ilyen távlatokat feszegessen ez a költségvetés. Személy szerint, mint képviselő 
büszke arra, hogy valamilyen szinten részese lehet ennek a költségvetésnek és Kaposvár 
minden lakója büszke lehet erre a költségvetésre, mert ez a költségvetés róluk szól. Úgy 
gondolja, hogy az első mondat a legjelentősebb fejlesztési programját kezdi meg Kaposvár. 
Mindenkinek örömmel kell, hogy eltöltse a lelkét ez a lehetőség és büszkén kell vállalniuk ezt 
a költségvetést valamennyiüknek, akik itt a teremben ülnek és részesei. Magyarország minden 
települése büszke lenne egy ilyen költségvetésre. Kívánja Magyarország minden településének, 
hogy ezt megérje, mert ez a jövő és Magyarországnak ez az egyetlen útja.  
  
dr. Szép Tamás tanácsnok: Gratulált a 2017. évi költségvetéshez és az ehhez kapcsolódó 
nagyberuházások elkezdéséhez. Reméli, hogy időben meg fognak érkezni az állami pénzek, 
reméli, hogy a közbeszerzés résztvevői reális és nem elszaladt ajánlatokkal fognak ideérkezni 
és azt is reméli, megfelelő minőségben elkészülnek. Különös tekintettel arra, hogy már most 
megfigyelhető a munkaerőhiány, a szakemberhiány és országos szinten most fognak beindulni 
nemcsak Kaposváron, hanem más Megyei Jogú Városoknál is a nagyberuházások. Nagyobb 
lesz a kereslet, mint a kínálat és ezt nézve az árakat föl fogja tornázni, időben, gyorsan kell 
lépni. Ehhez kapcsolódik, hogy kitörési pont a turizmus. Teljes egészében egyetért 
polgármester úrral, ehhez megfelelő infrastruktúra kell, új és régi látványosságok kellenek, 
állandó minőségi programok, hogy ide jöjjenek a városba és megnézzék Kaposvár városát. Az 
infrastruktúrához kapcsolódóan csak vázlatosan a kerékpárutakról, tudja tartalmaz 16 km 
kerékpárút felújítást a programjuk. Nagyon szeretné, ha megfogalmazódna az a gondolat, hogy 
jó lenne, hogyha Kaposváron a Kapos folyó mentén nemsokára kerékpárutat tudnának 
kiépíteni, nemcsak a turizmus, hanem a sportszabadidő és közlekedés szempontjából is nagyon 
jelentős lenne. Megjegyzésként sajtóinformáció szerint Kaposvár és Szigetvár között is meg 
fog épülni a kerékpárút, ami nagyon jelentős lesz nemcsak a kaposváriaknak, hanem országos 
szempontból is. Régi-új látványosságok, jó lenne, ha Nostra lebontásra kerülne és akkor el is 
felejthetnék annak a területnek az elnevezését és bekerülne a kaposvári vár, vagy várpark 
megnevezés, mert a város nem a Nostrájára volt büszke, hanem a kaposvári vár, mint a város 
innen kiinduló pontjára. Nagyon fontos lenne Kaposvár kevés 200 éves, 150 éves épületeinek 
a hiteles megőrzése, kérte polgármester urat és a szakembereket, erre sokkal jobban ügyeljenek, 
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mert meg lehet számolni egy vagy két kézen hány ilyen épület van. Az előterjesztésben az út-, 
híd-, járda felújítási fejezet teljes egészében hiányzik, nem tartalmazza az előterjesztés, nincs 
ilyen melléklet. Nem tartalmazza azt a hosszú felsorolást, amit tudnak, hogy mennyi út fog 
megépülni az elkövetkező időszakban. Tudja, hogy jelentős a Németh István fasor és Bajcsy 
Zsilinszky utca felújítása, nemcsak az ott lakóknak, hanem a toponáriaknak, donnerieknek, 
töröcskeieknek is, ha elkészül. Az előterjesztésben a 2016-os pénzeknek az idei elköltése 
szerepel. Megjegyzésként szeretné, ha ebből a pénzből egy kicsike a donnerre is jutna, mert 
vannak ott olyan kisebb utcák és járdák, amit már évek óta megígértek és még mindig nem 
készültek el és rajta kérik számon. Donneri képviselőként hiányérzete van, hogy a donner 
központjának részleges városrekonstrukciója, rehabilitációja sehol sem szerepel, szükség lenne 
rá. Ezért javasolná, hogy koncepcionális szinten, tervezési szinten, akár választáson átívelően 
is jöjjön létre ez a koncepció, ütemterv és erre egy alkalmi adhoc bizottság alakuljon. Konkrét 
felszólítást kapott polgármester úrtól, hogy a kórház déli tömbjében a fertőző épületet, aki 
támogatta – egyik támogatója volt – ha nem kapnak állami pénzeket, akkor ács- állványozói 
tevékenységre jelentkezzen. Erre a tevékenységre jelentkezik.  
  
Szita Károly polgármester: Azért vette el képviselő úrtól a szót, mert letelt az 5 perc, ezért 
elnézést kért. Ügyrendi javaslat, ha egymás között vitatkoznak, nem adja meg a szót. Nincs 
személyes érintettség, ha valakinek kiejtik a nevét, az nem jelenti azt, hogy személyes 
érintettség. Beszéljék meg legyenek kedvesek a szünetben, hamarosan szünetet tartanak. 
Köszönte a hozzászólásokat, néhány megjegyzése lenne, amit nagyon fontosnak tart. Minden 
egyes költségvetés alapvetően nem az adott évet határozza meg, az adott éven is túlmutató 
hatása van. Akkor, amikor egy képviselő-testület megalkotja a megválasztását követően a 4, 
jelen esetben pedig 5 évre szóló várospolitikai programját, akkor soha nem arról szól, hogy az 
5. év végén, vagy a 4. év végén, amikor elért odáig, amiről a program szól akkor lezárult egy 
korszak és az addig szól. Nem, mindig az elkövetkező, az azt meghaladó évekre is van kiható 
hatása és ilyen a mostani költségvetésük is. Az, ami nem 2017-ről szól és nem csupán 2020-
ról, hanem meggyőződése, hogy szól 2030-ról és 2040-ről is. Az a felelős képviselő, és az a 
felelős városvezető, aki ezt mindig figyelembe veszi. Azt gondolja, nekik ez sikerült a képviselő 
hölgyeket és urakat is beleérti természetesen. Nekik ezt sikerült megtenni, mert így tudnak 
egyről a kettőre jutni. Ezt kéri a képviselőktől és ezt javasolja az előttük álló évekre is. Az 
ünnepi beszédében arra utalt a város napján, a kiegyezés 150. évfordulóján egy olyan erős 
üzenete már maga az évforduló is mindnyájuk számára, hogy azt lehetetlen nem észrevenni ezt 
az üzenetet. Akkor tudnak nagyot lépni előre, ha együtt emelik a lábukat. Ezt kérné az előttük 
levő évre, illetve az előttük levő évekre azzal együtt is, hogy mindig lesznek megoldandó 
problémák és mindig lesznek el nem végzett feladatok. Megoldandó problémák azok jönnek, 
ami nem probléma, az lehet már holnap probléma. Elvégzendő feladat pedig mindig marad, 
mert soha nincs annyi pénzük, hogy egyszerre mindent meg lehessen csinálni, mert nem lehet. 
A kérdést mindig úgy kell feltenni, hogy a lehetőségeket kellőképpen kihasználták-e annak 
érdekében, hogy a legtöbbet tudják adni és a legtöbbet tudják tenni. Tegnap a hajléktalan 
szállónál járt, azért mert azon a véleményen van, hogy egyetlen emberről sem szabad 
lemondani. Nincs olyan ember, akiről azt lehet mondani, hogy erről lemondanak, meg kell 
tenniük mindent annak érdekében, hogy a segítséget megadják. Nem szabad senkiről lemondani 
azt is tudomásul véve, hogy van, akin nehéz segíteni vagy nem akarja, hogy segítsenek neki, de 
akkor sem szabad lemondani. Egyetlen egy célról sem szabad lemondani, ami 
megfogalmazódik bennük, de az adott évben nem tudják megcsinálni. Ne mondjanak le róla, 
mert az, ami előttük van vízióként, mert tudják, hogy szüksége van a városnak rá és el fog jönni 
az az idő, ha küzdenek. Benne fogalmazódtak meg esztendők, évtizedek során olyan célok már 
akkor, amik most érnek be, de kitartott mellettük, hogy el kell, hogy jöjjön az az idő, amikor 
meg lehet őket majd csinálni. Erre biztat mindenkit, ne mondjanak le róla, még akkor sem, ha 
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sok kudarcon mennek keresztül, mert most sem sikerült, most sem sikerült, most sem sikerült, 
akkor sem szabad lemondani róla, hanem tenni kell annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. 
Bizottsági szakon és Közgyűlésen is megerősíti, a Bárczi Iskola előtt meg kell teremteni annak 
a lehetőségét, hogy mindazok, akik sérültek, mozgássérültek, kerekesszékkel járnak, ne a 
parkolóból kelljen átmenniük az úton és bemenni az iskolába. Közvetlenül, de csak nekik, 
megteremteni a lehetőséget, hogy megálljanak az iskola kapuja előtt és szilárd burkolaton 
tudják megközelíteni. Ez forgalomszabályozást mindenképp jelent. Ígéretet tett arra is, hogy a 
parkolót rendbe hozzák és rendben tartják, arra nem tett ígéretet, hogy most szilárdburkolattal 
meg tudják csinálni. Ezt is kérte, hogy legyen jegyzetelve. Azt a műszaki igazgatóság felé 
mondja, hogy elkészítik a környezetbiztonsági felmérését, vagy tanulmányát a képviselő úr által 
említett Pécsi utca – Mező utcai csomópontnak és az ott megfogalmazottakat beárazzák. A 
szakmai véleményt hozzák a tudomására képviselő úrnak, ami megjelenik, megnézik a szakmai 
vélemény alapján mennyibe kerül, és neki állnak ennek a beruházásnak. Legyenek kedvesek a 
Cukorgyár köz csapadékvíz elvezetését is megnézni, nem ígért zárt csatornát, azt mindenkép, 
hogy megvizsgálják az ott lévő problémát és azt, hogy karbantartják az ott lévő növényeket. 
Hál’ Isten az iparűzési adót tekintve, ha megnéz egy 2015-ös célkitűzést, 2016 év eleji 
célkitűzést, és hogy mit terveznek 2016 év végére, akkor a 2016 év eleji célkitűzés kevesebb 
volt, mint ami ténylegesen befolyt. 2017-ben 245 millió forinttal több iparűzési adót terveznek, 
mint amit 2016-ban terveztek, de örüljenek inkább a végén, hogy még ennél is több lett. A 
bevételek tekintetében mindig óvatosan tervez, ugyanis az embert készteti az arra és általában 
jellemző ez a sport egyesületeikre. Amikor egy sport egyesület költségvetése itt van Önök előtt 
nézzék meg. Bevételi oldalt megcsinálja, az jó sok, aztán el is költi a kiadási oldalon. Ebből az 
szokott probléma lenni, hogy kiadja a pénzt, mert szükség van a bérekre, és a bevétel, amit 
megtervezett nem jön olyan mértékben. Ezért mennek tönkre az egyesületeik is, ezért kerülnek 
nehéz anyagi helyzetbe és ezért kell nekik mindig a zsebükbe nyúlni. E tekintetben az óvatos 
duhaj, amikor a bevételt és a kiadást tervezik, ebben van egy jó kontrolja Molnár igazgató úr, 
akik mindig szólnak, hogy inkább legyenek óvatosabbak, mint bátrabbak. Utalt már a KEHOP 
pályázatnál a biomassza szennyvízre, azt viszont a szennyvíztelepen több mint 5 milliárd 
forintos rekonstrukció mellett ott is lesz egy biomassza üzem, amely lehetőséget biztosít arra, 
hogy mindaz, ami az adott területen képződik, ami felhasználható és biomasszává alakítható az 
ott helyben hasznosuljon is. Ez nagyon fontos, mert ez megadja a lehetőséget, hogy a 
szennyvíztelep üzemeltetését olcsóbbá tudják tenni és mellette levő hulladéktelepet is. 
Nemcsak a csapadékvíz, hanem a sportcsarnoktól ki egészen a Zaranyi lakótelepig vezető járdát 
megépítik és az utat is felújítják. Azért nem hirdették meg ezt, mert most készültek el a tervei, 
meg fogják hirdetni. Ami egy nagyon fontos probléma, hogy van 50, 80 éves vezetékrendszer 
még a városban. Nem sikerült bevenni az Európai Uniós támogatotti programok között azt, 
hogy egy nagy víz- és csatornarekonstrukció, vezetékrekonstrukció programok induljanak el, 
szerinte az egész Uniós támogatást elvitte volna egyébként. Azt kezdeményezte Varga 
miniszter úrnál, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a vezetékekre, a 
közművezetékekre, a szennyvízre és a vízre kifizetendő közmű adó, annak az, vagy annak egy 
jelentős része elkölthető legyen a helyi hálózat rekonstrukciójára és fejlesztésére. Ha megkapja 
a választ tájékoztatni fogja képviselő urat erről. Tanácsnok úrhoz hasonlóképen gondolkodik, 
és köszöni szépen a hozzászólását. 16 km kerékpárút, ennyi jut most és ezen felül van még a 
Béla Király utca és a Csík Ferenc sétány összekötése autóval és mellette kerékpárral, ami most 
épül. Meg van konkrétan a 33 utca és a 20 járda, fáradjanak be Szirják igazgató asszonyhoz, 
aki felsorolja tételesen, vannak benne donneriek is. Donneri városrésznek nemcsak a 
rehabilitációja fontos, amit Önök látnak és mennek az utcán látnak homlokzatokat szépeket és 
házakat. Kaposvár városszerkezete az úgy alakult ki, hogy a cselédlakások belül voltak a hátsó 
udvarokban, abból így alakult ki ez a városszerkezet. Érdemes néha benyitniuk, azért vannak 
még olyan állapotok, mint ami a Berzsenyi utcában volt, míg le nem bontották. Ez egy olyan 
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feladat képviselő úr, amiről soha nem szabad lemondaniuk, és küzdeni kell annak érdekében, 
hogy el tudják kezdeni, aztán, hogy mikor tudják befejezni, nem egy év alatt az egész biztos, 
de legalább el tudjanak indulni és el tudják kezdeni. Kérte, aki egyetért abban, hogy 2 millió 
forintot adjanak a Somogy Táncegyüttesnek, igennel szavazzon. Szavazás közben nincs 
kiabálás, szavazás van. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 4092   Száma: 17.01.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2017 január 26 09:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Szita Károly polgármester: A Pénzügyi és Jogi Bizottság tett egy módosító indítványt. Kérte, 
ha egyet értenek vele, szavazzák meg, itt a béreknek pontosításáról van szó. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4093   Száma: 17.01.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2017 január 26 09:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4094   Száma: 17.01.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2017 január 26 09:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 81.25 72.21 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 18.75 16.67 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 1/2017.(II.6.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4095   Száma: 17.01.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2017 január 26 09:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82.35 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 17.65 16.67 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
2/2017. (I. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 
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1. A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ra 
figyelemmel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 353/2011.(XII.30.) 
Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási 
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a következők 
szerint állapítja meg: 

                                                                                                                                      (e Ft-ban) 
Megnevezés 2018. év 2019. év 2020. év 

Saját bevételek összege 7.760.601 5.301.318 5.301.318 
Saját bevételek 50 %-a 3.880.301 2.650.659 2.650.659 
Az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettség  

 
544.915 

 
538.915 

 
520.915 

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

 
 

2. A Közgyűlés a Polgármesternek a költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott 
átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóját tudomásul veszi. 

 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:                     azonnal 

 
 

3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati költségvetési szerveknél lévő üres, 
illetve megürülő álláshelyek csak az álláshelyek fenntartása szükségességének 
fenntartói felülvizsgálatát követően tölthetők be. 
 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:                     2017. december 31. 

 
 

4. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Polgármesteri Hivatal részére az 
ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabványok szerint 2017. évben működtetett 
információbiztonsági irányítási rendszerének tanácsadói támogatására 1.150 e Ft-ot, az 
ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint kiépített rendszer kockázatelemzés 
és értékelésének felülvizsgálatára 490 e Ft-ot, a belső kontrollrendszer fejlesztéséhez 
szükséges tanácsadói támogatásra 700 e Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetésében (a 
tárgy évi szolgáltatás díjának pénzügyi kiegyenlítésére tárgy évet követően kerül sor). 
 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           dr. Csillag Gábor jegyző 
                                    Molnár György igazgató 
Határidő:                     2018. január 15. 
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5. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap 2017. évi bevételeiből 6.600 e Ft-ot a 
költségvetésben jóváhagyásra kerülő környezetvédelmi célokat megvalósító víziközmű 
felújítási feladatokhoz használ fel, 1.500 e Ft-ot pedig a Környezetvédelmi Alapba 
helyez a természeti és az épített környezet védelmét szolgáló tevékenységek pályázat 
útján történő támogatására. A Közgyűlés felhatalmazza a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságot a pályázati eljárás lefolytatására. 

 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Szirják Imréné igazgató 
                                    Molnár György igazgató 
Határidő:                     2017. december 31. 

 
 

6. A Közgyűlés az OTP Bank Nyrt-vel 1-2-13-4300-0638-5 szerződés számon kötött R-
OIP/037450/2014/OTP/KOIA/001 számú 98.448.000 Ft keretösszegű hitelkeret 
szerződésből fel nem használt 98.448.000 Ft hitel igénybevételéről lemond. 

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

7. A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére szponzorációs szerződés 
keretében 12.700.000 e Ft támogatást biztosít. 

 
Felelős:                       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Molnár György igazgató 
Határidő:                     2017. június 30. 
 
 

8. A Közgyűlés úgy határozott, hogy jóváhagyja a jelen előterjesztés 1. számú függelékét 
képező, a Borostyánvirág Alapítvány részére, 2016. november 23. napján az EFOP-
1.2.5-16 „Biztos Menedék” című felhíváshoz kiadott támogató nyilatkozatot.  
 

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

9. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
Borostyánvirág Alapítvány használatába adja - az EFOP-1.2.5-16 „Biztos Menedék” 
című felhívás kapcsán benyújtott pályázatuk nyertessége esetén - 7 éves határozott 
időtartamra a Kaposvár, Füredi u. 22. szám alatti, 53 m2 alapterületű helyiségcsoportot 
közfeladat ellátására, térítésmentesen azzal, hogy a bérleti díjat terhelő általános 
forgalmi adót köteles az Alapítvány megtéríteni, és a helyiségcsoport üzemeltetésével 
kapcsolatos költségek az Alapítványt terhelik 

            Felelős:  Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Molnár György igazgató 
            Határidő:  2017. május 31.  
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10. A Közgyűlés úgy határozott, hogy hozzájárul az önkormányzati tulajdonú, kaposvári 
650,651,652 hrsz-ú ingatlanokon található épületek bontásához azok megüresedését 
követően, és telekalakítást, illetve telekhatár-rendezést követően a kialakuló új 
ingatlanok/ingatlanrészek közterületi, illetve építés telek funkcióra történő 
hasznosításához. 

 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
           Szirják Imréné igazgató 
           Kovács Katalin igazgató 
           L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:                            2018. december 31. 

 
 

11. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert – utólagos beszámolási kötelezettséggel – 
a kaposvári 641/C/1 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 47 m2 alapterületű ingatlan 
tulajdonjogának – a „Kórház déli tömbjében” a közterületi parkoló területének 
biztosítása érdekében történő - megszerzéséhez szükséges eljárások lefolytatására, 
intézkedések megtételére, valamint a szükséges jognyilatkozat, szerződés aláírására 
(vételi ajánlat közlése, adásvételi szerződés megkötése). A Közgyűlés az ingatlan 
vételárára 4.990.000 Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
rendeletében. 

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

 
 

12. A Közgyűlés a kaposvári 641/C/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján 
történő megszerzésének eredménytelensége esetén felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
kisajátítási eljárás lefolytatása iránt kérelmet nyújtson be a kisajátításról szóló 2007. évi 
CXXIII. törvény 2. § c.) „terület- és településrendezés”, közérdekű célra hivatkozással. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kisajátítási eljárás lefolytatása során 
az Önkormányzat képviseletében teljes jogkörben eljárjon, valamennyi nyilatkozatot 
megtegyen. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:                            2017. december 31. 

 
 

13. A Közgyűlés a kisajátítási eljárásról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 24. § (5) bekezdés 
c.) pontja alapján nyilatkozik, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet 
rendelkezésre áll. 

 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
Határidő:                            2017. december 31. 
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14. A Közgyűlés úgy határozott, hogy hozzájárul a kaposvári 641/C/1 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonjogának megszerzését követően a kaposvári 641 hrsz-ú ingatlan északi és 
nyugati telekhatárán lévő, rossz műszaki állapotú épületegyüttes bontásához, valamint 
telekalakítást, illetve telekhatár-rendezést követően ingatlan/ingatlanrész közterületi, 
illetve építés telek funkcióra történő hasznosításához. 

 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
           Szirják Imréné igazgató 
           Kovács Katalin igazgató 
           L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:                            2018. december 31. 

 
 

15. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert - utólagos beszámolási kötelezettséggel – a 
kaposvári 638 hrsz-ú ingatlan (Fő u. 63.) megközelítőleg 300 m2 alapterületű része 
kizárólagos tulajdonjogának - a „Kórház déli tömbjében” a közterületi parkoló 
területének biztosítása érdekében történő – megszerzéséhez szükséges eljárások 
lefolytatására, intézkedések megtételére, valamint a szükséges okiratok, nyilatkozatok 
(adásvételi szerződés, alapító okirat módosítás) aláírására.  A Közgyűlés az ingatlanrész 
megvásárlására és kapcsolódó költségekre 2.000.000 Ft összeget biztosít az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében. 

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

 
 

16. A Közgyűlés úgy határozott, hogy hozzájárul a kaposvári 638 hrsz-ú ingatlan északi 
telekhatárán lévő, önkormányzati tulajdonú, rossz műszaki állapotú épület bontásához, 
valamint telekalakítást, illetve telekhatár-rendezést követően az ingatlanrész közterületi 
funkcióra történő hasznosításához. 

 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
           Szirják Imréné igazgató 
           Kovács Katalin igazgató 
           L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:                            2017. december 31. 

 
 

17. A Közgyűlés úgy határozott, hogy jóváhagyja Sáfrány János és Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között 2016. november 30. napján, Sáfrány János artista 
tevékenységéhez kapcsolódó gyűjteményi anyag tárgyában létrejött, jelen előterjesztés 
2. számú függelékét képező ajándékozási szerződést.  
 
Felelős:           Szita Károly polgármester 

            Közreműködik:          Molnár György igazgató 
            Határidő:           2016. március 31.  
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18. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
térítésmentesen tulajdonba veszi a kaposvári 2877 hrsz-ú, 2236 m2 nagyságú, „kivett 
beépítetlen terület” megjelölésű belterületi magántulajdonú ingatlant azzal, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata ügyvédi költség megfizetését nem 
vállalja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a térítésmentes átadásról szóló 
megállapodás aláírására. 

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

19. A Közgyűlés úgy határozott, hogy jóváhagyja a jelen előterjesztés 3. számú függelékét 
képező, a Kaposvári Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata között a TOP -6.3.3-15-KA1-2016-00002. azonosító számú 
projekt kapcsán, a Toponári városrész területén található, állami tulajdonú, kaposvári 
13209, 13661, 13230 hrsz-ú ingatlanok tárgyában kötendő ingatlanhasználati szerződést 
és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
                                           Szirják Imréné igazgató 
Határidő:                            2017. március 31. 
 
 

20. A Közgyűlés a Kaposvár, Fő utca 7. szám alatti 190,4 m2 alapterületű helyiségcsoport 
bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési 
felhívást eredményesnek minősíti, amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlási 
kötelezettségének eleget tesz (helyi adóigazolás). 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot 
2017. január 1. napjától határozott 1 éves időtartamra bérbe adja 313.415,- Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (1053 Budapest, Szép utca 2. IV. 
emelet) részére iroda céljára. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a 
bérlőt terhelik. A Bérlő köteles tudomásul venni, hogy az Önkormányzat a Zöld város 
kialakítása című, TOP-6.3.2-15. pályázati program keretében felújítási munkákat fog 
végezni a helyiségcsoportban, a bérlő köteles ezt tűrni és teljeskörűen együttműködni a 
munkálatok előkészítése és kivitelezése során. Bérlő ezzel kapcsolatosan Bérbeadó felé 
semmilyen követelést nem támaszthat 

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

 
 

21. A Közgyűlés a Kaposvár, Fő utca 8. szám alatti 151 m2 alapterületű üzlet bérletére 
benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást 
eredményesnek minősíti. 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2017. 
február 1. napjától, de legkésőbb a birtokbaadás napjától határozott 5 éves időtartamra 
bérbe adja 60.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Gasztoguru Kft. (7400 Kaposvár, Honvéd 
utca 20/B. IV/3.) részére vendéglátó tevékenység céljára. A bérleti időtartam 
meghosszabbítására, a Társaság által a helyiségcsoporton végrehajtott beruházások 
elkészültét követően, az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X.03.) 
önkormányzati rendelet 44. § alapján, külön megállapodással kerülhet sor. Bérlő köteles 
tudomásul venni, hogy az Önkormányzat a Zöld város kialakítása című, TOP-6.3.2-15. 
pályázati program keretében felújítási munkákat fog végezni a helyiségcsoportban, a 
bérlő köteles ezt tűrni és teljeskörűen együttműködni a munkálatok előkészítése és 
kivitelezése során. A Bérlő ezzel kapcsolatosan Bérbeadó felé semmilyen követelést 
nem támaszthat. 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 igazgató 
Határidő:                 2017. február 28. 

 
 

22. A Közgyűlés úgy határozott, hogy jóváhagyja – a Csiky Gergely Színház felújítása, 
rekonstrukciója kapcsán - a jelen előterjesztés 4. számú függelékét képező, a Pécsi 
Geodéziai és Térképészeti Kft. által 01/0353 munkaszámon készített változási vázrajz 
szerinti telekhatár rendezéseket és hozzájárul a kaposvári 437/2 hrsz-ú ingatlanon 
található, földszintes, jelenleg garázs, tüzivíz tározó, tároló funkciójú épület részbeni 
bontásához. 

 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató  
                                           L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:                            2017. december 31. 

 
 

23. A Közgyűlés az előterjesztés 5. számú függelékét képező társasági szerződés, 
szindikátusi szerződés, illetve értékbecslés szerinti jóváhagyja, hogy a Kapos Holding 
Zrt. a 100%-os tulajdonában lévő Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
törzstőkéjének 10%-át kitevő üzletrészt 3.560 ezer Ft eladási áron a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére, a törzstőke 40%-át kitevő 
üzletrészt 14.240 ezer Ft eladási áron az AVE Magyarország Kft. részére értékesítse A 
Közgyűlés felhatalmazza a KAPOS HOLDING Zrt. törvényes képviselőjét a társasági 
szerződés, a szindikátusi szerződés, illetve az üzletrészek átruházására irányuló 
szerződések aláírására. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Molnár György igazgató  
Határidő:    2017. március 31. 

 
24. A Közgyűlés hozzájárul, hogy az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi 

étkeztetésről szóló 29/1996.(VI.26.) önkormányzati rendelet alapján a közalkalmazottak 
részére havonta fizetendő bruttó 4.000 Ft/fő étkezési hozzájárulás 2017. évben a 
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cafetéria keretében kedvezményes adózással adható pénzjuttatás formájában kerüljön 
évi két alkalommal kifizetésre. 

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

 
 
25. A Közgyűlés a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét 2017. 

január 1. napjától a polgármester (államtitkár 997.200 Ft-os illetményével azonos 
összegű) illetményének 90%-ában, bruttó 897.500 Ft/hó, költségtérítését 134.625 Ft/hó 
összegben, a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíját 448.727 Ft/hó, 
költségtérítésüket 67.309 Ft/hó összegben állapítja meg. 

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

 
 
26. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata megvásárolja a kaposvári 637 hrsz-ú, „kivett kórház” megnevezésű 
(volt Kórház déli tömb) ingatlan Kaposvár Város Szabályozási Terve módosításának 
megfelelő, a Magyar Állam és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által közösen 
egyeztetett részét (telekalakítást követően kialakuló kaposvári 637/1 hrsz-ú, 2 ha 4072 m2 
nagyságú ingatlan) bruttó 548.000.000 Ft vételárért, amennyiben az ingatlanrész 
vételárának fedezete a Modern Városok Program keretében támogatói okirat kiadásával 
biztosításra kerül. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  Molnár György igazgató 
    Szirják Imréné 
Határidő:   2017. június 30. 

 
 
27. Kaposvár Megyei Jogú Közgyűlése úgy határozott, hogy visszavonja a 78/2015. (V.7.) 

önkormányzati határozatát, amennyiben a Modern Városok Program keretében támogató 
okirat kiadásával biztosításra kerül a kaposvári 637 hrsz-ú ingatlan egyeztetett nagyságú 
területe (telekalakítást követően kialakuló kaposvári 637/1 hrsz-ú, 2 ha 4072 m2 nagyságú 
ingatlan), bruttó 548.000.000 Ft összegű vételárának fedezete. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2017. június 30. 

 
 
28. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága 2017. évi start 

mezőgazdasági programjának megvalósításához kapcsolódó továbbfoglalkoztatási 
kötelezettséghez 5 fő, Munka Törvénykönyve szerinti álláshelyet engedélyez 2018. 
március 1-jétől 2018. augusztus 31-ig. Az álláshelyek betöltéséhez mindösszesen 1.242 e 
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Ft személyi juttatás és 248 e Ft munkaadót terhelő járulék előirányzatot biztosít a 2018. évi 
költségvetésben.  

 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Molnár György igazgató 
                                           Herczeg Attila városgondnokság vezető 
Határidő:                            2018. február 28. 

 
 
29. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Somogy Táncegyüttes 

2017. évi kínai fellépéséhez 2.000.000, -Ft támogatást biztosít. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2017. december 31. 

 
 
Pintér Attila tanácsnok Ügyrendi: Okafogyottá vált, mivel már szavaztak és határozati 
javaslatot szeretett volna kiegészítésként elmondani.  
 
  

-----2. Előterjesztés a tervezett Közösségi Közlekedési Központ fejlesztési területén 
elrendelt változtatási tilalom módosításáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4096   Száma: 17.01.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2017 január 26 10:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 2/2017.(I.30.) 
önkormányzati rendeletét a változtatási tilalom elrendeléséről a tervezett Kaposvári 
Közlekedési Központ területén szóló 29/2016. (VI.13.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

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

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4097   Száma: 17.01.26/3/0/A/KT 
Ideje: 2017 január 26 10:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 3/2017.(I.30.) 
önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés a "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez" című felhívásra benyújtandó támogatási  

kérelemhez----- 
 

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

-----Kérdések----- 
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Kiss Tamás képviselő: A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége még korábban az 
önkormányzati törvény ASP-ről szóló részével kapcsolatban aggályokat, illetve kifogásokat 
talált, amelynek kapcsán az alapvető jogok biztosát kérte fel, hogy vizsgálja ki az esetet. Ezzel 
kapcsolatban kérdezné, hogy történt-e valamilyen előrelépés, valamint az alapvető jogok 
biztosa ezzel a rendszerrel kapcsolatban, azóta valamit mondott-e? Illetve maga a rendszert nem 
veszélyezteti-e a helyi önkormányzatoknál a hivatali munkatársaknak az álláshelyét, ha teljes 
egészében kiépül? Maga az ASP rendszer lényegét tekintve veszélyeztetheti-e az 
önkormányzati dolgozóknak a munkahelyét? 
 
Szita Károly polgármester: Nem, az utolsó kérdésére a válasza. Az első pedig butaság, amit 
a Települési Önkormányzatok Szövetsége mondott. 
 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4098   Száma: 17.01.26/4/0/A/KT 
Ideje: 2017 január 26 10:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
3/2017. (I. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Csatlakozási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra benyújtandó 
támogatási kérelemhez szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy támogatja a támogatási 
kérelem 9.000.000 Ft támogatási összeggel történő benyújtását.  
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések 
megtételére, kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
   Kovács Katalin igazgató   
   Molnár György igazgató  
Határidő:   2018.08.29. 
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-----5. Előterjesztés a "Kaposvár megyei jogú város vasútállomás intermodális 
átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely 
vasúti elővárosi körzetében I. ütem" projekt előkészítésére és megvalósítására 

kötendő együttműködési megállapodásról----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4099   Száma: 17.01.26/5/0/A/KT 
Ideje: 2017 január 26 10:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
4/2017. (I. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja a jelen előterjesztés 
mellékletét képező, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Kaposvári Közlekedési Zrt. 
konzorciuma, valamint Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között az IKOP-3.2.0-
15-2016-00016 azonosító számú projekt kapcsán, a „Kaposvár megyei jogú város vasútállomás 
intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely 
vasúti elővárosi körzetében I. ütem” projekt előkészítésére és megvalósítására kötendő 
együttműködési megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:                            2017. február 10. 
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-----6. Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatói - 
magasabb vezetői - beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírásáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4100   Száma: 17.01.26/6/0/A/KT 
Ideje: 2017 január 26 10:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
5/2017. (I. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Rippl- Rónai Megyei Hatókörű 
Városi Múzeum igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának ellátására vonatkozó kiírásról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a pályázatot az alábbi tartalommal hirdeti meg: 
 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
pályázatot hirdet 

 
a Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának  
ellátására 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, új jogviszony létesítése esetén próbaidő 
kikötése mellett. A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
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A közalkalmazott által betöltendő munkakör: főmuzeológus. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre 
szól, 2017. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig. 
 
A munkavégzés helye: 
Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum – Kaposvár, Fő u. 101. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 
Az intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító 
okirat szerinti feladatok ellátása. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási 
törvény tartalmazza. Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes 
működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett. 
 
Meghatározza és irányítja az intézmény szakmai munkáját, gyűjteményi, tudományos, 
közművelődési és marketing tevékenységét. Elkészíti a múzeum stratégiai és rövid távú (éves) 
tervét. Gondoskodik a múzeum dolgozóinak szakmai továbbképzéséről. Kezdeményezi és 
irányítja a múzeum szakmai pályázatokon való részvételét, közreműködik a fenntartó által 
készítendő pályázatokban. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) és a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére a Kjt. 
végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
                         
Pályázati feltételek: 

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

legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal 
vagy azzal egyenértékű okirattal, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló 
igazolás bemutatásával, 

c.) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat szerzése, és 

d.) kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenységet végzése. 
2. vezetői gyakorlat; 
3. vagy fennálló vagy a megbízással egyidejűleg főmuzeológus munkakörben létesített, 

teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony (a magasabb vezetői beosztás 

ellátására megbízást az kaphat, ki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll 

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

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 
vagyonnyilatkozat tétel; 
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5. büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll állam elleni 
bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény 
vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, 
hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult 
büntetőeljárás hatálya alatt. 

 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

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

idejére szóló vezetési program, 
� érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
� végzettséget, nyelvismeretet, szakmai gyakorlatot, valamint a vezetői gyakorlatot 

igazoló okiratok másolata, 
� nyilatkozat arról, hogy a pályázó közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a 

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

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 
továbbításához. 

 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. február 26. 

 
 
A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázatok elkészítésével kapcsolatban tájékoztatást 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens nyújt a (82) 501-555-ös telefonszámon. Az 
intézmény megismerésével kapcsolatban a Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 
részéről Horváth Szilvia igazgató-helyettes áll a pályázók rendelkezésére. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatokat postai úton kell benyújtani, az eredeti pályázati anyag Kaposvár Megyei Jogú 
Város Polgármestere részére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) – a 
borítékon feltüntetve a „Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum vezetői pályázat” 
megjelölést. A pályázatot Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, 
margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva, csúszósín + nylonborítóval bekötve kell 
benyújtani. 
A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal elektronikus úton a 
human@kaposvar.hu email címre is meg kell küldeni. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat egy szakértői bizottság is meghallgatja. A 
szakértői bizottságnak tagja Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, 
Tudományos és Kulturális Bizottságának tanácsnoka, a Közalkalmazotti Tanács által delegált 
egy tag, illetve egy országos szakmai szervezet (a Vidéki Múzeumok Szövetsége) képviselője 
is. Ezt követően dönt Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a megbízásról. A pályázat 
kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31. 
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
� www.kaposvar.hu internetes oldal – 2017. január 27. – 2017. február 26. 
� www.smmi.hu internetes oldal – 2017. január 27. – 2017. február 26. 
� www.kaposvarmost.hu internetes oldal – 2017. január 27. – 2017. február 26. 

 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 27. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   2017. január 27. (pályázat megjelentetése) 
 
 

-----7. Előterjesztés MVM Partner Zrt-vel kötendő megállapodásról ----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4101   Száma: 17.01.26/7/0/A/KT 
Ideje: 2017 január 26 10:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
6/2017. (I. 26.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az MVM Partner Zrt-vel 
kötendő megállapodásról szóló előterjesztést, és egyben elfogadja az előterjesztés 
mellékleteként csatolt együttműködési megállapodást. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Kovács Katalin igazgató 
Határidő:   azonnal 



39 

 

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

jóváhagyásáról----- 
 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4102   Száma: 17.01.26/8/0/A/KT 
Ideje: 2017 január 26 10:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
7/2017. (I. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzata, 
Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosítás közbenső véleményezési szakasz 
lezárásáról és módosítás jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 25/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat 
2/a/1.,3.,5-11., 14-16., és 18. pontjával jóváhagyott településfejlesztési döntések 
tárgyában lefolytatott véleményezés során beérkezett és az előterjesztés 1. mellékletében 
rögzített jegyzőkönyvet elfogadja, ezzel a partnerségi egyeztetést az „M12/2016-OTÉK” 
jelű módosítás vonatkozásában lezárja. 
 

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

Határidő:  azonnal 
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 377/2005. (XII.14.) számú határozattal 
jóváhagyott és többször módosított településszerkezeti tervét a 145/2016. (VIII.29.) önk. 
határozat 3/a. pontjában előírt településfejlesztési döntés és a lefolytatott egyeztetési 
eljárásnak megfelelően a határozat 1. számú melléklete szerint fogadja el. 

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

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 377/2005. (XII.14.) számú határozattal 

jóváhagyott és többször módosított településszerkezeti tervét, az 51/2012.(IV.26.) önk. 
határozat 1/c. pontjában foglalt településfejlesztési döntés és a lefolytatott egyeztetési 
eljárásnak megfelelően a határozat 2. számú melléklete szerint fogadja el.  

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

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szerkezeti terv jelkulcsát a határozat 3. 
melléklete szerint módosítja. 

 

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

 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a településszerkezet terv egységes 
szerkezetben történő feldolgozását. 

 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4103   Száma: 17.01.26/8/0/A/KT 
Ideje: 2017 január 26 10:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 4/2017.(I.26.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----9. Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I-XI. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4104   Száma: 17.01.26/9/0/A/KT 
Ideje: 2017 január 26 10:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
8/2017. (I. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2016. évi 
költségvetés I-XI. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 

-----10. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 

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

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

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

#: 4105   Száma: 17.01.26/10/0/A/KT 
Ideje: 2017 január 26 10:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
9/2017. (I. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
1. A Polgármesteri Keret terhére 
 

- Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére  30.000,-Ft 
     (rendezvényszervezés költségeihez.) 
 

2. Mihalecz András Egyéni Képviselői Kerete terhére 
 

- Festetics Karolina Óvoda „Gyermekmosoly” Alapítványa részére 10.000,-Ft 
     (működési költségekhez.) 
 

- Toponári Tagiskola „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és 
Környezetvédő Alapítványa részére     10.000,-Ft 

     (működési költségekhez.) 
 

3. A Toponári Településrészi Önkormányzat Részönkormányzati Kerete terhére 
 

- a Toponári Általános Iskola „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és 
Környezetvédő Alapítványa részére           100.000,-Ft 

   (az iskolai jótékonysági bál rendezvény költségeihez.) 
 

-  a „Gyermekmosoly Alapítvány” részére          70.000,-Ft 
   (az óvodai jótékonysági bál rendezvény költségeihez.) 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. február 28. 
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-----11.  Interpelláció----- 
 

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

-----Különálló interpelláció: 1----- 
 
 
Kiss Tamás képviselő: Interpellációja arra vonatkozik, hogy Kaposváron a közmunka program 
keretében hány munkafelügyelő dolgozik, milyen módszerekkel próbálják a közmunkásokat 
hatékony munkavégzésre ösztönözni? Tisztában vannak-e azzal, ha egy brigád vagy egy 
munkás nem megfelelően végzi a munkáját, s ha igen az milyen következményekkel jár a 
munkavégzőre nézve? Amiért ezt a kérdést feltette főleg itt a hó helyzet után többször voltak 
tanúi, illetve más városlakók, sőt olyan is van, hogy kamera felvétel van arról, hogy a 
közmunkások nemhogy nem végzik a munkájukat, hanem adott esetben egy étteremben 
ücsörögnek egész nap. Az elvégzendő dolgukat, munkájukat nem végzik, holott olyan jeges ott 
a környéken is a járda, hogy sem az idősek, sem a kismamák többek között nem tudnak arra 
fele közlekedni. Ezzel kapcsolatban várja válaszukat. 
  
dr. Csillag Gábor jegyző: Kaposváron, a Városgondnokságon 5 fő munkavezető, és 17 fő 
brigádvezető látja el a közfoglalkoztatottak irányítását. A munkavezető közalkalmazotti, a 
brigádvezető közfoglalkoztatotti státusban látja el feladatát. A közmunkások hatékony 
munkavégzésre történő ösztönzése a munkavezetők, brigádvezetők határozott fellépése és a 
folyamatos ellenőrzés révén történik meg. Az elvárt színvonalú munkavégzésre nem hajlandó, 
kevésbé aktív, vagy egyéb fegyelmi végséget elkövetőkkel szemben a munkavezetők szigorúan 
eljárnak. 2016. évben 96 fő munkaszerződését szüntette meg a Városgondnokság főként 
különféle mulasztások miatt. 
  
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
 

Kiss Tamás képviselő: Az interpellációra kapott választ elfogadta. 
 
Szita Károly polgármester: Egy jó tanács, a szókincséből törölje ki a munkafelügyelőt. 
Megköszönte a mai munkát, szép napot kívánt. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
 
 

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


