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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2017. február 23. 
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 0 - 
  5 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 
  6 Gelencsér Ferencné tanácsnok 1 - 
15 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 Kováts Imre képviselő 1 - 
18 Miháldinecz Gábor képviselő 1 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
  7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  3 Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte a Képviselő Hölgyeket és Urakat a mai Közgyűlésen. 
Köszöntötte kollégáit, a sajtó munkatársait, meghívott vendégeiket és mindazokat, akik a Kapos 
Televízión kísérik figyelemmel munkájukat. Megállapította, hogy a testület 17 tagja jelen van, 
így a mai képviselő-testületi ülés határozatképes. 
 
Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendre  

- a Keleti Ipari Parkkal szemközti mezőgazdasági területen megvalósuló új ipari park 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló előterjesztést. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4107   Száma: 17.02.23/0/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 08:04  
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: 
 
10/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére a 
Keleti Ipari Parkkal szemközti mezőgazdasági területen megvalósuló új ipari park kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánításáról szóló előterjesztést. 
 

1. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 2016. évi helyzetéről 
Előterjesztő:  dr. Heffer Attila r. alezredes 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Beszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről 
Előterjesztő:  Róth Zoltán tű. őrnagy 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
3. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
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4. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosításának jóváhagyásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 

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

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

 

7. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

8. Előterjesztés az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a településkép 
védelméről és az arculati kézikönyv készítéséről, valamint a településfejlesztési és 
településrendezési dokumentumok partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 

9. Előterjesztés Barcs város Kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

10. Előterjesztés a Kaposvári Köznevelési-Oktatási Tanács alakulásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

11. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

12. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2017. évben érvényesítendő 
minimális bérleti díjak megállapításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

13. Előterjesztés Kaposvár vasútállomás felvételi épülete előtti csapadékvíz-elvezető 
rendszer üzemeltetésbe történő átadásának megállapodásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
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14. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

15. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

16. Előterjesztés a Közgyűlés által egyes testületekbe delegált személyekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

17. Előterjesztés a 2017. évi kiemelt városi rendezvényekről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

18. Előterjesztés Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 
küldetésnyilatkozatának elfogadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

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

20. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Víziközmű-üzemeltető és Szolgáltató Kft. 
megszüntetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

21. Előterjesztés emlékmű felállításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 

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

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

24. Előterjesztés a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj megállapításáról, 
valamit az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 4/2006. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 



5 

 

25. Előterjesztés a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

26. Előterjesztés az Együd Árpád Kulturális Központ pályázaton való részvételének 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 
27. Előterjesztés a Keleti Ipari Parkkal szemközti mezőgazdasági területen 

megvalósuló új ipari park kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 
  Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 
 
Szita Károly polgármester: Nehéz ezt kimondani, de az élet már csak ilyen Varga Magolna 
igazgató asszony nyugdíjba készül. Előbb-utóbb bekövetkezik ez az időszak, de ha valakinek 
ez saját döntése azt gondolja, hogy ez egy jól megfontolt döntés és úgy tud elmenni nyugdíjba, 
hogy egy olyan dolgot hagyott maga után, amire méltán lehetnek büszkék. 1977-1979 a Városi 
Tanácsnál kezdett el dolgozni, 1981-1986 a Somogy Megyei Kórháznál szülésznő, 1986-1994 
között szintén a Városi Tanácsnál körzeti ápoló, 1994-1997 között az Otthoni Ápolási Szolgálat 
vezetője, 1997-től a Liget Időskorúak Otthona intézményvezetője, 2012-től a SzocioNet 
Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kinevezett igazgatója. 2014-ben a „Kaposvár 
Város Szolgálatáért” kitüntetést kapott. Ismeri annyira, hogy nyugodt szívvel elmondhatja róla, 
hogy legelső és elsőként mindenkor az ellátottakat vette figyelembe és csak azt követően 
következett minden jelentés, ellenőrzéskérés. Számára az volt a legfontosabb, hogy akit 
rábíznak, vagy akit megkérnek, hogy segítsen rajta először segítsen és ez határozta meg az 
életútját is, amit szeretne megköszönni. Jó pihenést kíván! 
 
Varga Magdolna: Tisztelettel, szeretettel és hálával köszönte meg, hogy szolgálhatta 
Kaposvár város lakosságát. Egyedül neki ez nem ment volna, az itt ülő minden embernek, és 
aki nincs a teremben, de a munkájukat segítette ebben a nemes feladatban, hálásan megköszönte 
az együttműködést. Boldog, hogy ezt most itt megteheti és ezután a családjának élhet. 
Mindenkinek kívánja, hogy élje meg ezt az időt aztán boldogan a családjával tudjon dolgozni. 
Bármikor szükség lesz rá, mindig itt lesz, jön, egy hívó szó és segít tovább, ha szükség lesz rá. 
Köszöni szépen! 
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte igazgató asszony munkáját és számítanak továbbra 
is a segítségére. Jó pihenést és aktív nyugdíjas életet, és éveket kívánt. Ha valaki nyugdíjba 
megy az élet rendje, hogy jön utána valaki más. A munkát valakinek akkor is el kell végezni. 
1985-1989 a Somogy Megyei Tanács Kórház és Rendelőintézetben ápoló. 1989-től a Szociális 
Gondozási Központ dolgozója egészen mostanáig és a Szociális Központ igazgatói 
álláshelyének betöltéséig látta el ezt a feladatot. Házi szociális gondozóként kezdte, 1996-tól 
látta el a vezető gondozó munkakört. 2009-ben nevezték ki a Szociális Gondozási Központ 
intézményvezetőjének, majd az integrációt követően szakmai vezetője lett és jelentős szerepet 
vállalt a Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátásának szervezésében is. Feladatai között 
szerepelt az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fogyatékosok 
nappali ellátása, időskorúak nappali ellátása, Otthoni Ápolási Szolgálat, Nyugdíjasház egyes 
szolgáltatásainak vezetése. Legutóbb döntöttek a struktúra átalakításáról és akkor 
alpolgármester asszony irányításával új igazgatót is választott a Társulás. Turján Jánosnét 
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mutatta be, aki még nem ismeri, nagyon régóta ismeri és az egyik legkiválóbb kollégájának 
tartja és nyugodt teljes mértékben akkor, amikor igazgató váltás történik, a tekintetben, hogy 
ugyan ilyen színvonalon, ha nem még magasabb színvonalon folyik az a munka, amit az elmúlt 
esztendőkben végeztek. Sok sikert kívánt, igazgató nőhöz lehet fordulni, ha bármilyen ilyen 
jellegű probléma van. Bármi segítség, ha kell, forduljon hozzájuk bizalommal. Jó munkát 
kívánt! 
 
A legutóbbi rendes Közgyűlés idején a Németh István Program még a tervezés előkészítés 
folyamatában volt. Örömmel jelentheti ki, hogy a Németh István Program már megkezdődött, 
a beruházás programjai az elkövetkező hetekben, hónapokban sorra következnek. Egy elemét 
emelné ki, ami nagyon fontos az iparterületek átfejlesztésénél négy iparterületük közül az 
egyiknél már a Raktár utca és környékénél már eredményt hirdettek. Március 10-ig megtörténik 
a szerződés aláírása és a jövő héten eredményt hirdetnek a másik három iparterületnél is és a 
jogorvoslati határidőket követően tudnak csak majd dönteni, és aláírni magát a szerződést. Alig 
várják a jó időt, nemcsak azért, hogy D vitamint szívhassanak magukba, hanem azért is, hogy 
végre elkezdhessék az útfelújításokat. 2 milliárd forint értékű útfelújítást hajtanak végre ebben 
az esztendőben. Tegnap kapta meg azt a logisztikai ábrát, amely ütemezi az útfelújításokat, 
mert 2 milliárd forintot útfelújításra elkölteni, amikor nagyon sok utcát és járdát felújítanak nem 
kis logisztikai feladvány kollégáinak. Főleg, hogy nagy forgalmú utak is vannak rajta köztük a 
teljes Bajcsy Zsilinszky utca hossza, a Németh István fasor, amely mindegyik nagyon nagy 
forgalmú út. Ezt úgy kell majd szakaszosan kivenniük a forgalomból, hogy ne legyen óriási 
dugó a városban. A fődandárja ezeknek az utaknak a nyári időszakra esik, ha kijön a jó idő 
állnak neki ennek a munkának. Vége van a rendkívül hideg januárnak, és nem kis büszkeséggel 
mondja, hogy a Nyitott Kapu Hajléktalangondozási Központ olyan munkát végzett, amely 
biztosította számukra azt a lehetőséget, hogy nyugodtan alhattak a nagy hidegben is és azok a 
hajléktalanok, akik kint töltötték az éjszakát, vagy jelentős része – volt 130 % túltelítettsége is 
hajléktalan szállónak – bementek a szállóra éjszakánként megkapták a megfelelő ellátást. 
Megköszöni itt a nyilvánosság előtt is a Vöröskeresztnek, a Hajléktalan Szociális Gondozási 
Központnak azt a munkát, amit a téli időszakban végzett. Segítségükre, mint ahogy ezt 
megelőzően, ezt követően is számíthatnak. Önök is beszélgetnek vállalatvezetőkkel és 
vállalatirányítókkal és hallhatják tőlük, hogy egyre nagyobb gondot okoz számukra bizonyos 
esetekben a szakember hiány. Tudják, hogy hoztak most döntéseket, hogy milyen formában 
kívánják orvosolni, vagy segítséget nyújtani ahhoz, hogy orvosolni tudják ezt a problémát. 
Ennek a megoldásában segítséget nyújt, sőt kulcsszerepe lesz magának a Németh István 
Programnak is és örömmel látták, hogy a Kormány eldöntötte, hogy a problémák orvoslására 
munkás hoteleket kíván építeni az eddigi számok alapján 60 % támogatással és 40 % önerővel, 
ahova kamatmentes hitelt biztosít az MNB-n keresztül. Kérte a kaposvári vállalkozásokat arra, 
hogy jelezzék számukra, hogy lenne-e igény ilyenre Kaposváron, és ha lenne igény, akkor hány 
fővel ugyanis le kell szerződni, nagyon helyesen magával a vállalkozásokkal mielőtt beugranak 
egy ilyen pályázatba, beruházásra. Örömmel jelenti be, hogy az év végi zárást is figyelembe 
véve, mindezt a foglalkoztatási paktum ünnepélyes aláírásával volt lehetősége elmondani az 
elmúlt év decemberében ez a legfrissebb munkaügyi statisztikai adatuk, tovább csökkent a 
munkanélkülieknek a száma Kaposváron. A foglalkoztatási paktummal, ami szintén a Németh 
István Programnak a része 1,2 milliárd forintot fognak költeni arra, hogy 843 jelenleg még 
munkanélküli kaposvárinak álláslehetőséget tudjanak biztosítani. Ez a paktumnak a célja, és 
most is szeretné határozottan kijelenteni, hogy csak akkor lesz értelme, ha utána odaállítják az 
embereket és meg tudják számolni, hogy valóban létesült és rendelkezésükre áll ez a 
munkahely. Legutóbbi alkalommal már 7-8 gazdasági társasággal, vállalattal írták alá a 
megállapodást, akik alkalmazni fogják majd ezeket az embereket. Egész biztos benne, hogy az 
aláírók száma az elkövetkező hetekben, hónapokban növekedni fog. Csökkent decemberben a 
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munkanélkülieknek a száma, soha nem volt még olyan mélyponton, 1465 regisztrált 
munkanélküli van és a munkavállaló korú népességet figyelembe véve 3,3 %-os a 
munkanélküliségi ráta december hónapban. Ez egy nagyon szép szám, de csak akkor lesz 
elégedett, ha ez stabil marad. A munkanélküliség is állandóan ingadozik, akkor lesz elégedett, 
ha stabilan 4 % alatt fogja tudni tartani a munkanélküliségi rátát és a munkanélküliek számának 
az alakulását. Meglátják ez, hogy fog sikerülni. Minap történt még egy nagyon fontos esemény 
a Házasságok hete alkalmával nyilvánosságra hozták az Esküvői Dobozt. Minden házasulandó 
ifjú pár ajándékként kapja majd a várostól akkor, amikor kimondják egymásnak itt a Városháza 
dísztermében a boldogító igent. Ebben van egy gyűrűtartó párna, kézműves termék, van egy kis 
méz, van egy méhviasz gyertya és van három kupon meghívó, páros belépő a Szivárvány 
Filmszínházba, egy hajókirándulásra és a Rippl-Rónai Villába. Növekszik, hál’ Istennek a 
házasságkötések száma Kaposváron, abban bízik, hogy az Esküvői Doboz átadását követően 
hamarosan a Babadoboz átnyújtására is sor kerülhet majd, mert ezzel gyarapodik továbbra is 
városuk, gyarapodik Kaposvár. A házasságkötés egy magánéletnek a legszemélyesebb 
élményei közzé tartozik, de úgy gondolja, mégis meghatározza egy településnek a jövőjét, hogy 
mennyi a házasulandó egy városban. Ha meghatározza egy településnek a jövőjét attól a 
pillanattól kezdve nem csak az ifjú párnak ünnep, hanem egy egész városnak. Ezért is került 
sor az Esküvői Doboznak az átadására.  
 
 

-----1. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 2016. évi  
helyzetéről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte dr. Piros Attila tábornok urat és dr. Heffer Attila 
kapitány urat, akik a szokásos évi beszámolóra fogadták el a meghívásukat és vannak itt, amely 
a 2016. évi közbiztonsági beszámoló.  
  
dr. Heffer Attila r. alezredes: Köszöntötte a Közgyűlés tagjait! Néhány mondatban 
kiegészítené és összefoglalná azt az írásbeli beszámolót, amit benyújtottak. Magyarország 
alaptörvénye meghatározza a rendőrség feladatait, ezek bűncselekmények megakadályozása, 
felderítése közrend, közbiztonság és a határ rendjének védelme. A bűncselekmények 
megakadályozása vagy megelőzése látható a bűncselekmények számából. Aztán, hogy a 
közbiztonság, közrend hogy alakul, az látható abból, hogy a kollégái hány bűncselekmény 
elkövetőt fognak el, hány bűncselekmény elkövetőt állítanak elő. Látható a felderítési 
eredményességből, a nyomozás eredményességből, hogy hány elkövetővel szemben tudtak 
büntető eljárást indítani. Illetőleg az államhatár rendjének védelme, amiről eddigi 
beszámolókban nem nagyon kellett beszélni, de most egy mondat erejéig mégis érintenie kell 
ezt a témakört is. Hiszen kollégái 2016-ban a kaposvári rendőrök több mint 17 ezer szolgálati 
órát teljesítettek Bács-Kiskun és Csongrád megyében a Magyar-Szerb határszakaszon az ország 
védelme érdekében. Mivel a készenléti rendőrségnek is ez jelentette a feladatainak a döntő 
többségét, ezért a nyári idegenforgalmi szezonban is nagyobb létszámban kellett a Siófoki 
Rendőrkapitányságot megerősíteniük Kaposvárról, mint azt a korábbi években tették. Mindezt 
úgy, hogy Kaposvár közbiztonsága sem szenvedhetett csorbát ez által egyik időszakban sem. 
Ezekkel a feladatokkal kellett tavaly is megküzdeniük és szeretné tényszerűen és objektív 
adatokra alapozva bemutatni azt, hogy hogyan sikerült ez. A körülöttük levő tényezők igazából 
nem változtak, de a város fejlődése és fejlesztése az előbb említett Németh István Program 
minden összetevője is arra engedi következtetni, hogy a Rendőrségnek is hosszabb távon ezzel 
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kapcsolatban meg fognak változni a feladatai és némileg javulást is jelenthet egy-egy 
beruházás, egy-egy fejlesztés. Power point prezentációval ismertette a beszámolót a 2016. évi 
közbiztonságról. Kiemelte a kamerarendszer fontosságát a városban, amely sok bűncselekmény 
felderítésében volt segítségükre, illetve ennek hatására elmondható, hogy jelentősen csökkent 
a bűncselekmények száma. Nagy hangsúlyt fektetnek az ittas vezetők kiszűrésére. A lopások 
száma 2010-hez képest 70 %-kal, és 2015-16 között 40 %-kal csökkent. 2010-hez képest 64 %-
kal, 2015-ről 2016-ra további 45 %-kal sikerült csökkenteni a lakásbetörések számát és 
jelentősen csökkent a rongálások száma is. Megnövekedett viszont az internetes és telefonos 
bűncselekmények száma. Kaposváron, városon belül az elsőbbségi szabályok be nem tartása 
okozza a legtöbb személyi sérüléses balesetet és a sebesség helytelen megválasztása. 
Kerékpárosokra hívta még fel a figyelmet, második helyre zárkóztak a balesetek tekintetében. 
A tavalyi év folyamán is részt vettek a rendezvények biztosításában, továbbra is nagyon 
szívesen segítenek minden szervezőnek és rendezőnek a rendezvények lebonyolításában. 
Kiemelte a Polgárőrséget, akik nagyon sokat segítettek országos szinten. A közrendvédelem és 
a bűnügyi ág talán még sosem dolgozott ennyire együtt, mint az elmúlt évben, ami szintén 
hozzájárult ezekhez az eredményekhez. Köszönetét fejezte ki Borhi alpolgármester úrnak, a 
rengeteg jelzésért, ami segítette munkájukat a területének a biztonságával kapcsolatban. Nagy 
Attila képviselő úrnak is köszönte az együttműködését és kérdéseit. Dér Tamás alpolgármester 
úrnak a sportrendezvények biztosítása során. Külön köszönetét fejezte ki Herczeg Attilának a 
városgondnokság vezetőjének, Kiss Szabolcsnak a közterület-felügyelet vezetőjének az 
együttműködést. Farkas Edit asszonynak is köszöni az alapítványban végzett munkáját és 
gyakori párbeszédet a közös dolgaikkal kapcsolatban. Az intézményvezetőknek, 
iskolaigazgatóknak, tanároknak is és szeretné, ha továbbra is ez így működne. 154 
Rendőrkapitányság van Magyarországon és 23 olyan kiemelt Rendőrkapitányság, ami Megyei 
Jogú Városok Rendőrkapitánysága. Jelenleg a Kaposvári Rendőrkapitányság a 23 Megyei Jogú 
Város közül 4. legeredményesebb Rendőrkapitányság felderítési eredményességben, az 
országban. Ezeket az eredményeket szerették volna elérni és szeretnék a továbbiakban is 
megtartani. Reméli, hogy ezt az eredményt sikerül tovább javítaniuk és ezen dolgoznak nap, 
mint nap és reméli, hogy a szolgálatukkal a város fejlődését, az itt élő emberek nyugalmát, 
biztonságát tudják garantálni.  
  
Szita Károly polgármester: Megköszönte kapitány úrnak a kiegészítést. Felkérte tábornok 
urat hozzászólására. 
  
dr. Piros Attila r. dandártábornok: Köszöntötte a Közgyűlést! Egy vezetőnek véleménye 
szerint mindig hármas feladata van működtetni, fejleszteni és képviselni. A fejlesztésre fektetné 
a hangsúlyt, immár 4,5 éve Somogy megye főkapitánya, és 4 évvel ezelőtt kezdte meg azt a 
fajta tevékenységet, amelynek talán most már Kaposváron is látható eredményei vannak. Azt 
mondja a kollegáinak, hogy a bűncselekmény szám mögött sértettet, áldozatot és károkat lát, 
sokféleképpen lehet mérni a bűncselekményeket. A felderítési mutatók, melyet szintén 
mondhatnak sokféleképpen számára elfogott és el nem fogott bűnelkövetőket jelképez. Ez a 
jelkép összességében adja azt a kriminológiai helyzetet, amiről azt tudja mondani, mint megyei 
főkapitány az egész megyét kell figyelnie. Nagy örömükre szolgál, és véleménye szerint 
európai hírűek a biztonságról és ez a biztonság vonzza a Balaton 74 km-es szakaszára az 
üdülőket, pihenőket és szórakozni vágyókat, nekik erre is figyelni kell. Külső határszakasszal 
is rendelkezik „Somogyország” és ez a 160 km figyelmet érdemel. Somogy megyét 2016-ban 
közvetlen migrációs hatás nem érte. Volt némi intézkedésük, ez három családot érintett 
összességében. Marcali rendőrkapitányságnyi erőt kell elképzelni, ennyi erővel vesznek részt 
somogyi rendőrök Magyarország államhatárának az őrizetében. Csongrád megyében, Bács-
Kiskun megyében gyalogos szolgálattal, gépkocsizó szolgálattal, őrszolgálattal, mélységi 
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járőrszolgálattal, bűnügyi szolgálattal, kutyás szolgálattal és minden egyebekkel. Tavaly a 
Kormány úgy döntött, hogy a rendőrség 3000 fős létszámfejlesztést kap, ez a készenléti 
rendőrséget fogja érinteni. Ebből a szempontból a készenléti rendőrség egyik eleme Kaposvárt 
fogja érinteni. Úgy tervezik, hogy körülbelül 300 fővel fognak elindulni az elkövetkező 
hónapokban. Már tartják a kiképzést, az ország 12 helyén folyik folyamatosan, itt is meg fognak 
jelenni a városban. Az a fajta közös cél, érdek és értéknek a megnyilvánulása érdekli, amely 
egyébként a polgárok biztonságérzetében mérhető. Az emberek és azok képviselői 1-5-ig 
osztályozzák, látható a fejlődési vonal. A felmérésekből kiderül a 3,8 átlagról feljöttek a 4,22-
re. A közlekedési baleseti helyzet szóba kerül és megragadná az alkalmat tájékoztatásként, hogy 
elrendelte a mai naptól kezdve a megye egész területére egy offenzív közlekedési megelőzés 
célzatú rendőri intézkedés sorozatot. Országosan azt látják, hogy csökkent a balesetek száma, 
de a halálos balesetek száma növekszik. A baleset egy pillant műve, gyorsabban mennek, nem 
figyelnek. Offenzív intézkedés, hogy minden autóst, ha tudnak közúti ellenőrzéssel 
ellenőriznek, szondáztatnak és örömére szolgál, hogy 6-7 %-ra csökken a balesetet okozók 
közül az ittas vezetők száma, de még mindig van olyan, aki nem tudja eldönteni, hogy iszik 
vagy vezet. Kaposváron, Barcson és Nagyatádon van jelentősége a 100 ezer lakosra jutó 
adatoknak. Siófokon, Fonyódon, Marcaliban nincs, mert ott a nyári idegenforgalmat nem tudja 
a statisztika feldolgozni és olyan nagyságrendű, hogy torzít. Azt tudja mondani, hogy jó a 
rendőrség. 
 
 

-----Kérdések----- 
 

Felder Frigyes tanácsnok: A statisztikákkal kapcsolatban volt kérdése, nagyon impozáns 
számokat láttak. Itt 63,3 % volt a felderített bűncselekmények aránya, 78,8 % a közterületen 
elkövetett bűncselekmények felderítettsége, illetve a kiemelten kezelt bűncselekmények 
felderítettségének aránya 47,3 %-os. Az elsőnél nem tudta felírni, hogy mennyi volt a javulás, 
viszont a közterület és a kiemelten kezelt bűncselekmények felderítettségének változása 2014-
ről 2016-ra 30 %-os javulást ért el, a kiemelten kezelt bűncselekményeknél 2015-ről 2016-ra 
45,5 %-os javulást ért el. Ez a két szám eléggé impozáns, ennek mi az oka, hogy ezek a számok 
ilyen ugrásszerűen megnőttek? Van ennek valami olyan egzakt oka, amivel ez magyarázható, 
mert ez nagyon jelentős javulás.  
  
Pintér Attila tanácsnok: Gratulált a szinte minden területen javulást mutató statisztikához. Két 
apróságra vonatkozóan lenne kérdése. A legutolsó momentum felkeltette az érdeklődését, 
amikor kapitányságvezető úr elmondta, hogy a 100 ezer lakosság számra jutó bűncselekmények 
számát tekintve 2. helyen vannak a Megyei Jogú Városok között, de nem említette, hogy ki az 
első. Érdekelné melyik város az első? A rendőrségi elégedettségre vonatkozóan látható az 
előterjesztésből és a prezentációból is, hogy a Somogy megyei rendőrség munkáját illetően 
egyértelmű a javulás a lakossági megítélést tekintve. Láttak egy abszolút számot 4,18-at. 
Kérdése az, hogy az országos átlaghoz képest ez a megítélés milyen, jobb, vagy esetleg 
rosszabb az országos átlaghoz képest? 
  
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Elég régóta hallják ezeket a beszámolókat és minden évben 
előjött az a kérdés, hogy a rendőrség állományának a létszám betöltése. Most olvasható a 
beszámolóban, hogy a területeken dolgozó körzeti megbízottak létszáma teljesen be van töltve. 
Kérdése az, hogy a rendőrség városi állományának létszámban hogy állnak, vannak-e még üres 
helyek?   
Gelencsér Ferencné tanácsnok: Kérdése volt, hogy van-e valami információjuk arról, hogy a 
Vasút köz 13/A-ba kik járnak olyan sűrűen, kik látogatják azt a két egyébként ismert állandó 
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lakót, akikkel nincs is semmi baj? Viszont aggasztja a környékbelieket az, hogy újabb két 
objektummal növekedett ott a kolónia, jó minőségű fából, papírból készített lakóházzal és ez 
nem teszi túl boldoggá az ott lakókat, mert eddig is volt elég sok bajuk az odalátogatókkal.  
  
dr. Heffer Attila r. alezredes: A javulás okainál beszélt arról, hogy ez nagyon összetett kérdés. 
Amikor 2015 tavaszán idekerült másfajta célokat, másfajta munkamódszereket szeretett volna 
meghonosítani a kollégái körében. Más hangsúlyokat, más prioritásokat jelölt ki és talán ez az 
egyik oka. Nyilván ehhez hozzájárul az a fajta összefogás, ami a közbiztonság körül kialakult. 
Nyilván ehhez hozzájárul a kamerarendszer, nyilván ehhez hozzájárul az, hogy a lakosoknak 
nagyobb a bizalma a rendőrség iránt és többet segítik információkkal a munkájukat. Minden 
szakmai okot nem szeretne kifecsegni, de nagyon sok összetevős dolog ez. Vannak olyan 
ügyek, amiben szerencséjük lehet. Nagyon egzakt konkrét választ nem tud adni. Nagykanizsa 
jár előttük egy kicsivel, de megpróbálják utolérni. Elégedettségi mutatót tábornok úr fogja tudni 
megválaszolni. A rendőrségi beszámoló a közbiztonság helyzetéről szól, és kifejezetten nem 
mondja, hogy tilos, de nem szeretnének beszélni a létszámhelyzetükről, még akkor sem, ha jó. 
Jelen esetben a körzeti megbízott fogalmát ne értsék félre, a városban 40 körzeti megbízott 
teljesít szolgálatot, a városon kívül összesen 20. Gyakorlatilag több van a városban, mint kívül, 
hiszen területekre van felosztva a város azért, hogy az a kolléga jobban ismeri a területét, jobban 
ismeri a lakosságot, jobban ismeri az ott élő bűnözőket. Épp ezért a KMB egy alapköve annak 
a piramisnak, amire a rendőrség épül. Nagyon sokat tettek ezért, kapitány úr is kijelentette, 
addig semmi, amíg a KMB nincs feltöltve. Azt kell, hogy mondja a tavalyi évben 20 próbaidős 
rendőr érkezett a kaposvári rendőrkapitányságra, akikkel szintén emelkedett a létszámuk, 
miután majd nem próbaidősök lesznek, azután nagyobb mértékben tudják majd segíteni a 
munkájukat. Nincsenek létszám problémáik jelen pillanatban, ezzel szeretné lezárni ezt a 
kérdést. Vasút köz 13/A. kollégái rendszeresen járnak oda, nyilván tudják azt is, hogy kik járnak 
még oda. Tudják kik azok, akik állandó lakosok, ezekre az állandó lakosokra nemcsak ott, 
hanem máshol is jellemző, hogy kiterjedt ismerősi körrel rendelkeznek, és gyakran látogatják 
egymást. Ennek folytán igen nagy a mozgás. Az épületekkel kapcsolatban konkrétan utána fog 
nézni és meg fogja mondani a választ. Illetőleg, ha ott illegális építmények vannak, akkor azt 
gondolja, hogy más hatóság is utána nézhet ennek a kérdésnek, hogy ezek ne legyenek ott. 
  
dr. Piros Attila r. dandártábornok: Az országos elégedettségi mérőszámhoz képest nincs 
szignifikáns változásuk. A 4,22 összesítése a sok-sok kérdésnek, gyakorlatilag e körül mozog 
mindenki. Létszám vonatkozásában jelezte, hogy 1591 státusza van a Somogy Megyei Rendőr-
főkapitányságnak. Úgy osztotta, hogy hisz a helyi erőben, kell megyei erő is, meg kell országos 
tartalék erő is, mindent elhisz, de óriási támadásokat kapott, hogy a 160 körzeti megbízottról 
miért emelte fel a létszámot 208-ra. Valóban így van, addig nincs előre menetel, míg a körzeti 
megbízottak nincsenek feltöltve. Hiány egy pici mindig van, olyan nagy a jelentkezésnek a 
létszáma, hogy mint költségvetési szerv vezető 9,6 milliárd forinttal gazdálkodik egész évben. 
Neki most már komoly számításokat kell végeznie arra, hogy valakit fogadni tud-e. Még nem 
elégedett ezekkel az eredményekkel tudja, hogy még van lehetőségük, de minden rendőr, aki 
Somogy megyébe akar jönni, szolgálni, megkérdezi, hogy szerinte miért bízzon abban, hogy 
tud nekik segíteni, rontani nem kell. A változás lényege, amit meg tudnak tenni rendőrök, hogy 
másként szolgálnak, másként működnek együtt és a belső munkájukat másként csinálják. 
Amikor ide került azt mondta látja a kiutat a helyből, ami a 18-19. helyre hozta ezt a megyét. 
Meg kell változtatnia a belső viszonyokat, a vezetés nem más, mint befolyásolás, 2016-ban így 
sikerült.  
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-----Hozzászólások----- 
 

Mihalecz András tanácsnok: Gratulált tábornok úrnak és kapitány úrnak! Jó érzés volt 
hallgatni ezt a beszámolót, nemcsak mint képviselő, hanem mint kaposvári lakos. Önöknek elég 
nehéz helyzetük van állandó jelleggel, mert ha belegondolnak, az embernek két fontos dolog 
van az egyik az egészség, a másik a közbiztonság. Innentől fogva hajlamosak egyébként ezt a 
két nagyon fontos területet is bevinni a focipályára és bekiabálni, mintha értenének hozzá. De 
azt tudja mondani, hogy ezen a két területen az egészségügy és a közbiztonság nem árt, ha 
ténylegesen szakemberek dolgoznak. Azt érzi, hogy ennek a városnak a közbiztonság irányítása 
szakemberek kezében van. Köszönte mindenkinek a nevében! Valóban fontos kérdés volt, hogy 
mi lehet az oka ennek az eredménynek. Ugyan nem alkalmas az időpont, hogy mindent 
megtudjanak. Laikusként három dolgot szeretne hozzátenni, az egyik a humánerőforrás, vagyis 
a rendőrség személyi állománya. Ebbe beletartozik a létszáma, beletartozik a minősége, 
beletartozik a szervezettsége, irányítása, sok minden. Azt gondolja előrelépés kellett, hogy 
legyen Kaposváron, hogy ezt az eredményt elérjék. Nagyon fontos az is, hogy egyébként a 
társadalomnak a viselkedése javul-e, vagy nem javul. Nem tudja megítélni, hogy jobbak lettek-
e az emberek, csak reménykedni tud benne. A harmadik terület, ami szintén nagyon fontos és a 
munkájukat segítheti, a különböző eszközök, tárgyi eszközök, amivel még hatékonyabbá lehet 
tenni azt a tudást, amivel rendelkeznek. Köszöni kapitány úrnak, hogy megemlítette a kamera 
rendszert. Nem azért, mert fontos elmondani ebben a házban, azért mert az önkormányzatnak 
ebben jelentős szerepe van, hogy több száz millió forintból több száz kamerát felállított ebben 
a városban, ami elkezdődött 2014 óta. Meg szeretné kérni a sajtó képviselőit is, mert azt 
gondolja, ha ez a fajta információ is, tájékoztatás kimegy a lakók körébe egyrészt az ő érzetük 
jobb lesz, másrészt ez a bűnözők fülébe is eljut. Amit hallott a beszámolóból a bűnözők hál’ 
Istennek elkerülik Kaposvárt. Fontosnak tartja ezt a fajta kommunikációt és minden olyan 
területet, ahol jobbá lehet tenni a közbiztonságot. Hallották azt, hogy az iskolákat megkeresik. 
Azt gondolja a korosztályuk kicsit fél a rendőrtől, így nőttek fel. Ma a gyerekeknél van esély 
elérni azt, ha rendőrt látnak, akkor jó érzés töltse el őket, az az érzés, hogy itt van az az ember, 
aki segíteni fog nekik. Ezért örül, ha létszámnövekedés lesz, ha posztos rendőrök megjelennek 
a városban minél nagyobb szám.  
  
Torma János tanácsnok: A beszámolót olvasva és a szóbeli kiegészítést hallgatva valóban az 
emberben egy pozitív kép alakul ki, jó érzéssel olvasta és hallotta az elhangzottakat. Igazából 
ezt tudja alátámasztani két dologgal. Az egyik, hogy a választó körzetében az elmúlt 1-2 évben 
kevesebb panasz érkezett. Érezhetően csökkent a panaszok, a lakossági észrevételek száma. 
Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy azért az emberek az ott élőknek a közérzete, közbiztonsága 
javult. Természetesen vannak még olyan dolgok, amik még zavarják az ott élőket, ha ezek egy 
része nem is kimondottan rendőrségi kompetencia, gondol itt a kutyásokra, szemetelőkre. 
Nyilván vannak még, amik javításra várnak, de érezhetően javult a lakótelepen élőknek a 
közbiztonsága és a közérzete. A másik dolog a Füredi úton a Nádor utca kereszteződésében 
felállított ellenőrző pont a VÉDA rendszer. Aki emlékszik rá korábban ezt megelőzően ott az 
esti, éjszakai órákban autóversenyek voltak. Száguldoztak, ami nemcsak a közbiztonság 
szempontjából volt veszélyes, hanem az ott lakókat is nagyon zavarta az éjszakai, esti ilyen 
jellegű versengés. Amióta ez az ellenőrző rendszer elkészült, azóta csönd van, rend van, 
nyugalom van, megszűntek ezek az éjszakai száguldozások. Öröm nézni, ahogy átengedik az 
autósok a gyalogosokat, nem kell perceket várni az átkeléssel. Érezhetően javult, annak ellenére 
is, hogy az autósok nem szeretik, ha ellenőrzik őket, vagy traffipax van éppen a környéken, de 
úgy gondolja, hogy ezzel együtt beváltotta a hozzá fűzött reményeket és nagyon jó ötlet volt, 
hogy oda lett telepítve. Összességében javulást és örömteli tapasztalatot érez, és szeretné 
megköszönni az egész állománynak a munkáját. További jó munkát és sikereket kíván.  
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Felder Frigyes tanácsnok: A kérdése arra vonatkozott, hogy ez mennyire fenntartható ez az 
eredmény, mert tényleg ez az impresszív 30-45 %, valaminek történnie kellett, ez a véletlenből 
nem jött, és ha ez hosszútávon fenntartható, akkor ő és a kaposváriak megnyugodnak, hogy itt 
nemcsak egy egyszeri eredményről van szó. Nyilván a szakmai kérdésekben és szakmai háttérét 
nem két percben fogják megvitatni, meg nem fognak a bűnözőknek olyan tippeket adni, hogy 
ezek a statisztikák romoljanak. Neki bőven elég annyi, hogy megerősítik azt, hogy ez egy 
szervezettudatos átalakításnak az eredménye. Ha ez valóban így van, akkor ez mindannyiuk 
örömére szolgál. A másik, külön örül annak, hogy az ittas vezetést említette tábornok úr, 
tolerancia híve és örül, hogy erre nagyobb fókusz fog vetülni.  
  
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok: Mint tudják, a Cseri városrész többszörösen 
hátrányos helyzetben helyezkedik el a város külső negyedében. A környéken élő polgárok 
nevében szeretne köszönetet mondani a Cseri út fokozott ellenőrzéséért, a rendőri jelenlét 
biztosításáért. Bízik benne, hogy ez a tavasz beköszöntésével sem fog megváltozni és a 
közbiztonság ugyan ilyen jó kezekben fog maradni. A hét domb egyikén, ami szintén ebben a 
városrészben található nem ilyen rózsás a helyzet. Tudja ez külterület, itt nehéz körülmények 
között élő emberek élnek, rossz az út, nincs villany. Nem is velük van a probléma, pár család 
megkeseríti az életüket, ellopnak mindent, ami ellopható. Tönkre tesznek mindent, ami tönkre 
tehető, szándékosan rongálnak, brutális módon törnek be házakhoz. Lehetetlenné teszik a 
környéken élők nyugalmát, biztonságos életét. Lelkileg zsarolják az időseket, megalázzák őket. 
Általában ők betelepültek nem helyi lakosok. Nem tudják mi tévők legyenek, hova forduljanak, 
mi lenne a megfelelő válasz a környéken élők számára. A probléma, hogy már a kertvárosban 
is garázdálkodnak, ahol eddig nem volt ilyen probléma. Kéri, hogy próbáljanak együtt tenni 
valamit és ezt az együtt úgy gondolja, hogy beszélt jegyző úrral, a roma referenssel, volt 
kapitány úrnál és szeretné, ha tavasszal tényleg együtt, de ezeket az apró dolgokat meg tudnák 
oldani. 
  
Gelencsér Ferencné tanácsnok: Nagyon örül annak, hogy a körzeti megbízotti hálózat 
rendszer ilyen jól működik, hogy minden városrésznek van olyan körzeti megbízottja, aki jól 
ismeri a területét és közvetlen kapcsolatot tarthat a lakosokkal. Szeretné, ha jobban 
megismerhetnék a körzeti megbízottakat és az ő hozzáférésüket kicsit elérhetőbbé tennék. 
Ugyan is elő fordult vele, hogy egy lakos kérte tőle a körzeti megbízott elérhetőségét, de nem 
tudta megmondani. Többszöri nekifutásra végül is írásban kapott választ, de közben eltelt egy 
hónap. Véleménye szerint ez jó ötlet lenne, hogy közvetlen kapcsolatban tudnak lenni, mert az 
a hölgy is olyan információt akart megosztani, ami szerinte fontos lehetett volna. Gratulált a 
munkájukhoz, és köszöni az áldozatos, értük eltelt időt.  
  
dr. Szép Tamás tanácsnok: Kaposvár egészében egy nyugodt város minden előnyével és 
hátrányával együtt. Nem nyüzsgő város, ezt a fiatalok szokták általában kifogásolni, de 
véleménye szerint legnagyobb érték a nyugalom és a biztonság, és ezért köszönet a rendőrség 
tavalyi munkájáért. Mondja ezt annak ellenére is, hogy körzetében a Donnerben a közmegítélés 
és a közhangulat csak nagyon lassan változik a közrend megítélése körében. Arra kéri kapitány 
urat, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a Donner egyes város részeire és a személyes jelenlétet 
továbbra is nagyon fontosnak tartja. Tavaly a festők városa alkalmából Kaposváron járt 
Üsküdar városrészének küldöttsége és furcsállották, hogy szabadon sétálhatnak a városban és 
milyen kevés rendőrrel találkoztak ezen a több ezer fős rendezvényen. Ezt nem negatív 
értelemben gondolja, csak azt a következtetést vonja le, hogy viszonylag kevés emberrel is lehet 
nyugalmat és biztonságot teremteni, és nekik ne legyen ez sohasem furcsa. 
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Borhi Zsombor alpolgármester: Már harmadszor hallgatta végig ezt a beszámolót és egyre 
több részletre volt benne figyelmes. Gratulált, mert ezek a számok annyira imponálóak, hogy 
néha már hihetetlen, hogy ide tudtak jutni. Egy olyan körzetben képviselő, ahol azért hosszú-
hosszú évekig a fogadóóráin a problémák legjelentősebb része közbiztonsági témájú volt. Hál’ 
Istennek az elmúlt néhány évben ezek nagyon jelentős mértékben visszaestek ezek a 
megkeresések a fogadóóráin, innen tudja érzékelni azt, hogy azok a statisztikák, amelyek 
megjelentek igazak. Hogy ezek a statisztikák miből alakultak ki biztos, hogy a munkájuk 
nagyon fontos szerepet játszik benne, hogy szervezik a munkát, hogyan tud a rendőrség 
dolgozni. Nyilván hozzájárul az is, hogy a foglalkoztatottság javul és a kamerarendszer is 
hozzájárul és a fenntartásához is biztos, hogy szükség lesz ahhoz, hogy a kamerarendszer jól 
működjön, bővülni is fog majd különféle pályázat során. Az lenne a kérése, a kamerarendszer 
egyre bonyolultabbá váló rendszer és az időjárásnak is kitett, hogyha véletlenül bárhol a 
kamerarendszerrel probléma adódik, kéri, jelezzék, nehogy ez rontsa esetleg a munkájuk 
hatékonyságát. Mindig azon lesznek, hogy a lehető leggyorsabban tudják majd javíttatni az azt 
üzemeltető céggel. Közlekedés az, ami talán az egyetlen olyan téma, ahol nem volt jelentős 
javulás és felmerült az is, hogy összekacsintás van az emberek között. Majd elmúlik. Csinálják, 
azt gondolja, az idő majd őket fogja igazolni. Azt kéri, hogy legyenek udvariasak, de kemények 
és következetesek a szabálytalanul közlekedőkkel és az ittasan vezetőkkel kapcsolatban. 
Segítségüket szeretné kérni a közterület-felügyeletük részére, a sétálóövezet és a kerékpárutak 
kapcsán a segédmotoros kerékpároknak a kiszűrésében, hiszen rossz nézni időnként, amikor a 
sétáló övezetben a pizza futárok a futkározó gyerekek között cikáznak. 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Röviden azt mondaná, jó ott élni, ahol rend van. Azt biztosítják, 
ami úgy gondolja minden emberi társadalom, sőt tulajdonképpen az univerzum működését is 
összetartja, egyben tartja. Abban a társadalomban, ahol nincs rend, ott tulajdonképpen felborul 
minden és ezért a rendőrök a felelősek, nyilvánvaló a társadalom azon részét képezik, akik ezt 
a rendet fenntartják. Az a kívánsága és az a kérése, hogy itt ez a rend maradjon meg. Úgy 
gondolja, hogy minden nyugodt életnek, minden nyugodt munkának és az élet további 
folytatásának ez az alapja, hogy mindenütt rend legyen. Nagy köszönettel tartoznak, úgy 
gondolja azért, hogy ezt a rendet elhozták Kaposvárra. Kapitány úrhoz egy személyes kérése 
lenne, jön a tavasz, jön a napfény és náluk 250 gyönyörű hölgy van a kollégiumban. Jönnek a 
lovagok, az a kérése, hogy ezeknek a sorrendjét és jelentkezését ne paripán jöjjenek és ne ócska 
ladákon, az a kérése, hogy ezt folyamatosan ellenőrizzék, hogy ott is rend és nyugalom legyen. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Olyan jelenségre szeretné felhívni a figyelmet, amely bent van 
egyébként a beszámolóban részét képezi, méghozzá a 8.4. fejezet, amely a drog prevencióról 
szól és van egy elgondolkodtató megállapítás benne. Ugyanis az arról szól, hogy a rendőrség 
nagyon sokféle módon és eszközzel, partnerek segítségével próbálja megvalósítani a drog 
prevenciót, melyben tevékenyen részt vesz. Ennek ellenére ez egy sokkal komplexebb 
probléma, nem lehet csak úgy a rendőrségtől elvárni, hanem sok szereplőnek az együttes 
tevékenysége szükséges hozzá. Viszont a megállapítás, ami kicsit meglepte ebben a 
beszámolóban az az, hogy a szülői értekezleten meglehetősen nagy passzivitást tapasztalnak a 
szülők részéről a drog prevenció kérdését illetően és felveti azt a kérdést is benne, hogy mit 
lehet annak érdekében tenni, hogy eljussanak a gyerekekhez, eljussanak a szülőkhöz annak 
érdekében, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk. Tekintettel arra, hogy új anyagok jelentek 
meg a kábítószer piacon, erre is utal a beszámoló. Ezeknek egy jelentős része interneten 
beszerezhető, nincs még a kábítószerek hivatalos listájában. Ugyanakkor jó lenne 
megakadályozni, hogy ezek eljussanak a gyerekekhez, a legfiatalabb felhasználókhoz. 
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Dér Tamás alpolgármester: Hálásan köszöni a kaposváriak nevében az elvégzett munkát, bár 
elhangzott, de szeretné megerősíteni alapvetően a rendőrség dolga a rend fenntartása. Úgy 
gondolja, hogy ezeket az eredményeket közösen érték el és közösen kell megtartani. Nagyon jó 
lenne ugyanezeket a statisztikai adatokat megtartani, akár csökkenteni. Hálásan köszöni a 
munkájukat! Kiemelne egy fontos dolgot, ami nem, vagy csak részben hangzott el. 
Magyarországon jelen pillanatban a migráció az, ami a közrendet befolyásolja, illetve az 
embereket foglalkoztatja. Nagyon örül annak és elmondhatja azt, sokan örülnek annak, hogy 
Magyarországon ilyen szempontból rend van. Magyarország védi a magyar állam határait és 
védi Európa határait, és természetesen benne vannak ők is kaposváriak. Köszöni a rendőrök 
munkáját és ezen belül is kérte parancsnok urat köszönje meg a kaposvári szolgálatnak a 
munkáját. Ugyanis ők a családjuktól távol töltik a szolgálatukat, sokszor sátorban kell aludni, 
nem egy komfortos környezetben. Higgyék el képviselő társai nem könnyű a szolgálatuk 
szemben olyan emberek jönnek, akik bármi előfordulhat, bármit tesznek veszélyes, amit 
csinálnak. Köszöni a munkájukat!  
 
dr. Piros Attila r. dandártábornok: Kérte, hogy támogassák a kapitányi beszámolót. 
 
Szita Károly polgármester: Az, hogy egy városban milyen körülmények között élnek az 
emberek az, hogy egy városba jön-e munkahely teremtő beruházás az, hogy egy városban este 
el tudják engedni a gyermeket nyugodtan, hogy menyjen el a barátaihoz, vagy nem kell elmenni 
érte az iskolába, mert hazajöhet nyugodt körülmények között, az meghatároz mindent. 
Meghatározza a hangulatukat, meghatározza a kedvüket, meghatározza a gazdagságukat, hogy 
milyen a közbiztonság. Tudományos tanulmányok, mérések, mind ezt igazolják és a gyakorlati 
tapasztalatuk is az, ami ezt mondatja velük és érzékelik is. Nem mindig volt ez így Kaposváron, 
ahogy most van. Tábornok úrnak köszöni, akkor, amikor Somogy megye rendőr tábornoka lett 
és leültek beszélgetni azt kérte, hogy segítse őket abban, hogy az ország egyik 
legbiztonságosabb városa legyen Kaposvár. Voltak már a végén, voltak 22-23. helyen is. 
Kapitányokat kellett cserélni annak érdekében, hogy a közbiztonságuk olyan legyen, mint amit 
elvárnak Kaposváron. Nagyon reméli és az eddigi munkája alapján úgy tűnik megtalálta azt a 
kapitányt, aki tábornok úr elképzelései szerint is irányítva a városi rendőrkapitányság munkáját, 
tudja hozni azokat az adatokat, és az adatok mögötti hangulatot, amit a képviselő hölgyektől, 
uraktól hallott azzal együtt, hogy az ember mindig tud felvetni problémákat, mert az 
elégedettség akkor lesz számára is igazán elégedettség, ha tartósan megmarad az, amit az előbb 
láthattak. Köszöni kapitány úrnak is és rajtuk keresztül azoknak az embereknek, akik dolgoznak 
mindnyájuk biztonsága érdekében. Tábornok úrtól hallhatták, hogy készenléti rendőrség lesz 
Kaposváron. Tárgyalnak arról, hogy lesznek elhelyezve. Tárgyalnak arról, hogy milyen 
ingatlant fognak kapni ez alapvetően olyan tekintetben nem befolyásolja a munkájukat, hogy 
valami mást kellene tenniük, mint amit eddig tettek, de ismerve tábornok urat és ismerve a 
kollegájával való kapcsolatát, aki a készenléti rendőrséget irányítja, véleménye szerint ezzel 
erősödni fog, mert ez így a jó. Kapitány úr is talán néhány nehéz pillanatában vehet egy levegőt, 
hogy van kihez nyúlni, vagy amikor az ember számolja, hogy hányan vannak az utcán 
egyenruhások, akkor lehet, hogy többet látnak, mert ez fontos szempont. Kapitány úrnak 
megköszönte, hogy elismerte és megköszönte kollégáinak a munkáját. Ez nagyon jól esett neki, 
amikor megemlítette a közterület-felügyeletet, aljegyző asszonyt, a városgondnokot, a 
polgárőrséget. Ezek fontos dolgok, mert jelzi azt, hogy csapatban gondolkodnak és a sikereket 
is csak csapatban tudják elképzelni. Ez így van, mert a magányos farkasok egy-egy sikert 
elérhetnek, de ez nem tartós. A csapatmunka az, amelyik segíti őket. Külön hálás, a képviselői 
hozzászólásokban is Mihalecz képviselő úr erősítette meg, hogy nem volt haszontalan az a 300 
millió forint, amit a több mint 200 kamerára ráköltöttek. Gondoljanak bele, közpénzt költöttek, 
ez nem pályázat volt, ez a város spórolta meg azt a pénzt, amiből a kamerákat vették. Ha nem 
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így minősítették volna őket, akkor az ember maga alatt lett volna. Ez csak megerősíti őket 
abban, amit Borhi alpolgármester mondott, újabb kamerákat fognak elhelyezni Kaposváron. A 
TOP biztosítja számukra ezt a lehetőséget, hogy megtehetik. Nagyon sportos, biciklis 
kapitányuk van, jelezte a biciklisekkel való problémákat és tanácsokat is megfogalmazott. Még 
több biciklis lesz az utakon, szeretné mondani 1 milliárd forintért bicikli utakat építenek. Ez 
alapvetően azt fogja jelenteni, hogy még többen kerékpárra fognak ülni és még többen a 
kerékpárt fogják választani utazási eszközként. Ettől nem csökkennek a problémák, mint amiket 
említett. Köszönte azt a munkát, amit végeznek a rendezvényeknél, a rendezvények 
biztosításánál. Ma fogják tárgyalni, ebben az évben sem lesz kevesebb ember a Kossuth téren. 
Ebben az évben is nagysikerű rendezvényeket terveznek szervezni, nem csupán a Miénk a város 
fesztiválon, hanem többet is, tele lesz többször a Kossuth tér. Nem tudják kiemelni, mert nem 
minden esetben veszik észre azokat az embereket és ezzel nem a felelősséget akarja levenni, 
akiket a rendőrök észrevesznek. De az, hogy rend van, ilyen sok ember egy helyen, kulturáltan, 
biztonságos körülmények között tud pihenni az egy óriási dolog. Azt kívánja valamennyiüknek, 
hogy a következő esztendőben is, amikor ide jönnek hozzájuk, mondhassák el, hogy az ország 
egyik legbiztonságosabb városa maradt Kaposvár. Ha ezt egymás után több éven keresztül 
mondhatják, a végén majd annyira fogják érezni, hogy nyugodtan ki is fogják tűzni a zászlót. 
Hálásan köszönte valamennyi kaposvári rendőrnek a munkáját, teljesítsen szolgálatot bárhol.  
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester: Köszöntötte Gulyás László ezredes urat és Róth Zoltán 
tűzoltóparancsnok urat. Ez az előterjesztés is az év elején ilyenkor szokásos, amely a 
biztonságukat nagymértékben meghatározó katasztrófavédelemmel, illetve a tűzoltóság 
munkájával foglalkozik. Kíváncsian várják, hogy ítélik meg az elmúlt esztendőt. 
  
Róth Zoltán tű. őrnagy: Köszöntötte a Közgyűlést! A beszámolót Power point prezentációval 
egészítette ki. A Kaposvári Hivatásos Tűzoltóság teljes személyi állománya, ahogy minden 
évben a 2016-os évben is a jogszabályi kötelezettségeinek próbált megfelelni. A jogszabályok 
mentén a kaposváriak a Kaposvári Hivatásos Tűzoltóság teljes területén élő állampolgárok 
megelégedésére és biztonságára. Alapvető célkitűzéseik voltak, hogy az élet nem várt 
kihívásaira a lehető leggyorsabban, biztonsággal és megelégedéssel megfelelő választ tudjanak 
adni, gyorsan tudjanak reagálni minden bekövetkezett káresetre. Ehhez a munkához folyamatos 
felkészülésre volt szükségük. Fontos célkitűzésük volt, hogy a munkájuk segítése, a munkájuk 
megfelelő és mindenki megelégedésére történő elvégzését a lakossággal karöltve 
kapcsolattartásokban, különböző egyesületek bevonásával a távol, messzebb lakók 
figyelmének, biztonságra irányításával együtt végrehajtsák. Bemutatta a Kaposvári Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság működési területét. A két legveszélyeztetettebb település Kiskorpád és 
Kaposvár. Kiskorpádon található egy növény védőszer raktár, de Kaposvár tekintetében 
jelentős az ipar, itt a KOMÉTA és a Cukorgyár okozza a veszélyeztetettséget. A Kaposvári 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság azon tűzoltó-parancsnokságok közzé tartozik, akik büszkén 
mondhatják azt, hogy a tavalyi évben egy új, magyar gyártmányú gépjárműfecskendőt tudott 
átvenni. Az új technológia fokozott figyelmet kíván részükről is, igaz megkönnyíti a 
munkájukat, viszont teljesen másként viselkedik, mint az, amit kiváltott. 9 Tűzoltó Egyesülettel 
van együttműködési megállapodása a hivatásos tűzoltóságnak. A 2017-es évre vonatkozó 
feladataik továbbra is az, hogy a jogszabályok mentén felkészüléssel, gyakorlással, a lehető 
leggyorsabban reagálva hatékonyan, biztonságban tudjanak beavatkozni, ahol szükség van 
rájuk és mindezt megpróbálják megelőzni. Ennek érdekében az idei évre nézve is tervezik 
nagyon sok helyszín meglátogatását. A fiatalokhoz történő eljutást, a közösségszolgálat további 
erősítését, több bemutató tartását és minden szezonálisan jelentkező veszélyforrás előtt 
tájékoztató tartását. 
  
Gulyás László tű. ezredes: Köszöntötte a Közgyűlést! Úgy gondolja, hogy munkájukban 
bizonyos statisztikai elemek nehezen értelmezhetők. Bontsák két részre, beszéljenek 
tűzesetekről és műszaki mentésekről ez a két fő tevékenység is kiviláglott az előadásból. A 
tűzesetek vonatkozásában elég erős intenzív csökkenés mutatható ki a tűzesetek számában. 
Emlékszik rá egy éve, amikor ugyan így itt voltak és parancsnok úr beszámolt, polgármester úr 
abbéli igényét fejezte ki, hogy minél jobban próbálják meg Kaposvár területén a nyílttéri tüzek 
számát csökkenteni. Úgy gondolja, ami ki is világlott a statisztikából, hogy ez sikerült. Minden 
tűzesetnek van utóélete, amit úgy hívnak, hogy tűzvizsgálat hol keletkezett a tűz, mikor 
keletkezett és mi miatt, vagy esetleg ki miatt keletkezett. Ez a legkisebb avartűznél is 
megtörténik, ennek is van utóélete. Mit is tesznek, amennyiben meg van a tűzeset okozója, 
akkor természetesen szankcionálnak. Amennyiben nem találják meg a tűzeset okozóját – jegyző 
úrnak is köszönte az ebbéli együttműködését –, beazonosítják az ingatlan tulajdonosát és 
felszólítják, kötelezik a területnek az éghető anyagtól mentessé tételére. A beszámolóból 
kiderült, hogy 25 esetben illegális hulladéklerakó égett. Ennek is van utóélete a jegyző urat 
megkeresik és kérik, hogy számolják fel az illegális hulladéklerakót. Nagyon jó az 
együttműködés, ezt köszönte jegyző úrnak. A tűzesetek számának csökkentésének 
vonatkozásában úgy gondolja a felkészítő, lakosság tájékoztató keretében felelős, 
öngondoskodási képességet próbálnak meg valahogy az állampolgárok részére biztosítani. 
Tájékoztatásokból, felkészítésekből bemutatókat tartanak, aratási időszak előtt a Nemzeti 
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Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Igazgatóságával közösen aratási konferenciákat 
tartanak. Ennek mindnek egyetlen egy célja van a megelőzés, úgy gondolja ebben sikerült előre 
lépniük. A másik terület a műszaki mentések, ezek száma nem tőlük függ. Ezen beavatkozások 
zöme természeti eredetű, időjárási eredetű ezt meg sajnos nem tudják befolyásolni. Feladataik 
ezzel kapcsolatban is vannak és kell is, hogy legyenek. A hatékony és gyors felszámolási 
képességet, a beavatkozási potenciáljukat kell, hogy növeljék. Ezt egyesületekkel tudják 
megtenni. Megpróbálják kitolni a településekre, közelebb vinni az állampolgárokhoz a 
segítséget. Itt felkészítésben kell, hogy segítsenek, azokat a szakmai ismereteket meg kell, hogy 
osszák ezekkel az egyesületi tagokkal, rendelkezniük kell azokkal a felszerelésekkel, azokkal a 
technikai eszközökkel, amikkel képesek erre. Az idei évtől lehetőség van az önkéntes mentő 
szervezetek pályázati lehetőségeire is. 11 települési önkéntes mentőcsoporttal rendelkeznek és 
1 járási mentőcsoporttal, ez összesen 108 fő. Ezek olyan emberek, akik természeti eredetű 
beavatkozásoknál akár homokzsákot tudnak rakni, igazán nem kell nagy szakmai tapasztalat, 
ehhez erő kell. Közösségi szolgálat vigyék el már az óvodákba, iskolákba ezeket az ismereteket. 
8 intézménnyel van együttműködési megállapodásuk, a tavalyi évben 106 fő közel 1000 óra 
közösségi szolgálatot teljesített a tűzoltóság. Kiemelte, a tavalyi évben a kaposvári járás 
területén tűzesettel kapcsolatban haláleset nem történt. Úgy gondolja ez mindenféleképpen 
eredmény, talán a munkájuk eredményességét is tükrözi. 
 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
 

dr. Giber Vilmos tanácsnok: A téves tűzriasztások számát nézve úgy gondolja, hogy 
intézményük a Klebelsberg Kollégium dobogós helyen van. Hisz minden helyiségükben 
füstjelző van beépítve és tulajdonképpen ez a biztosítéka annak, hogy 410 gyerek, fiatal élet 
biztonságban van. Elég csak egy rossz irányba kifújt hajlakk, vagy a fürdőszobából kijövő gőz 
és beindul. Megtanultak ezzel együtt élni, mind pedagógusok, mind gyerekek tudják, hogy mi 
a teendő és hál’ Isten csak úgymond vakriasztás volt. Viszont január 18-án volt egy nagyon 
komoly tűzeset a kollégiumban, amikor az üzemszünetelő berendezés kigyulladt és nagyon 
tetemes kár volt. Ezúton is szeretné megköszönni a tűzoltóság munkáját, a gyors és nagyon 
szakszerű munkáját. 9 órakor történt a riasztás és perceken belül ott voltak, maga a kár nagy 
hisz 4-5 millió forint értékű a berendezés, ami zárlat miatt kigyulladt viszont több 10 vagy 20 
milliós értéket mentettek meg. Az intézményüknek ez az agya, úgymond ez a szoba, ahol a 
baleset történt. Szeretné jelezni, hogy a tűzoltók hathatós munkája után a villanyszerelők ki 
tudták iktatni a sérült berendezést és félegyre a kollégiumban helyre állt a normál működés. 
Köszönte a diákság és pedagógus kollégái nevében is, minden dolgozója nevében az áldozatos 
munkájukat. A lényeg, ha ez éjszaka történik, nem tudja mit csináltak volna 410 gyerekkel. A 
kollégiumot olyan füst borította el, hogy nem tudja hova evakuálták volna a gyerekeket. 
  
Borhi Zsombor alpolgármester: Évről évre amikor meghallgatják a tűzoltóságot, meg előtte 
közvetlenül a rendőrséget óriási a kontraszt, hogy hány képviselő szól hozzá. Ez nem az 
érdektelenség, hanem a munkájuk elismerése mert nem téma, tudja mindenki, hogy azt, ami 
rajtuk múlik megteszik, és teljes mértékben biztonságban érezhetik magukat, ezért is köszöni 
munkájukat. Két apróságot szeretne kiemelni, az évben két rendezvényükön volt módja részt 
venni az egyik a Rába tűzoltófecskendőnek az átadása és nagyon örült annak, hogy a tűzoltóság 
egy olyan nagyon magas színvonalú gépet vásárol, ami a magyar ipar terméke. Ezt szerette 
volna, ha tud mindenki. A másik a beszámolóban is említett katasztrófavédelmi gyakorlat a 
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KOMÉTA-ban. Most volt először ilyenen és jó volt saját szemével végig nézni azt a 
szervezettséget és azt a rendet, ahogy azt a gyakorlatot végrehajtották. Egyben bízik, 
legközelebb róluk jövő februárban hallanak, akkor az a legjobb mindenkinek. Jó munkát kívánt. 
  
Szita Károly polgármester: Megköszönte ezredes úrnak és parancsok úrnak a munkáját, és 
külön köszönte azt, hogy a közhangulatot is borzoló nyílttéri égetések száma csökkent, mert ez 
tényleg közhangulatot határozott meg. E tekintetben is kiemelt figyelmet szeretne kérni ebben 
az esztendőben is. Tavaly a kaposvári hulladékgazdálkodás tekintetében egy váltás történt, arra 
ösztönzik a lakosokat, hogy ne rakja, hanem dolgozza fel a hulladékot. Ennek érdekében 
komposzt ládát kapott mindenki, aki igényelte, kérve őket arra, hogy a feldolgozható hulladékot 
az komposztálja. Csökkentették is a zöldnaptárt 15-ről 10-re bízva abban, hogy a komposztálás 
nagyobb területet kap. Ebben az esztendőben gyakrabban el fogják vinni a zöldhulladékot, a 
komposztálással nagymértékben csökkenthető az égetés is. Megdöbbent azon a számon, amit 
említettek, ami téves riasztások számát jelenti. A nem szándékos, de téves riasztások száma 
sok, mert abban is intézkedniük kell, ami pénz, költség. Ennek lehet az egyik oka az, hogy 
rosszul vannak beállítva a tűzjelző berendezések, másik oka lehet a karbantartásnak a hiánya. 
Reméli, hogy a téves riasztást produkálók figyelmét felhívták arra, hogyha még egyszer mennek 
fizetni is kell. Ilyen esetekkel gyengítik a tűzoltóságot belülről, mert kimennek egy olyan 
helyre, ami ha van egy éles riasztás, valamilyen oknál fogva, akkor kevesebben mennek. 
Nagyon sok kollégájukat ismer, kezdi megismerni a fiatalokat is. Köszönetét fejezte ki 
valamennyi kaposvári katasztrófavédő és tűzoltó munkája iránt.  
 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 4109   Száma: 17.02.23/2/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a beszámoló 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: 
 
12/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
 



19 

 

-----3. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének  
módosításáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester: A bizottságok támogatták az előterjesztés elfogadását. Szóbeli 
kiegészítésként elmondta, erős város lettek, erős város maradtak. 2016-os költségvetés 
pénzügyileg is megfelelő pozíciót ad ahhoz, hogy 2017-ben elkezdődhessen a Németh István 
Program, annak érdekében, hogy valamennyi kaposvári jobban élhessen. Minden ténykedésük 
azt a célt kell, hogy szolgálja, hogy jobban élhessenek az itt élők. A határozati javaslat 13. 
pontjáról kérte, hogy ne döntsenek. A Szent Imre u. 14-ben egy bérletről szól, mert az épülettel 
már szándékaik vannak, amely az előterjesztés készítését követően kezdett el konkretizálódni. 
Tudniuk kell, hogy a Földhivatal kiköltözik az épületből. Többségi tulajdonosok ebben az 
épületben, nagymértékben megürül a Szent Imre 14. és elkezdtek tárgyalni az állammal az 
egész ingatlan bérbeadásáról azért, hogy hasznosított állapotban tudják tovább adni. Nem 
akarják több 14 m2-es helységre szétszakítani, amíg el nem dől, ezért kéri, hogy ne döntsenek 
a 13. pontról.  
  

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: A működési célú tartalékok terhére történő átcsoportosításnál lehet 
olvasni, hogy készült egy 500 fős telefonos megkérdezés Kaposváron. Kérdése volt, hogy mire 
terjedt ki ez a felmérés, milyen területeken kérdezték meg a lakosságot? Ha elkészült ennek a 
kutatásnak az eredménye annak melyek a legfőbb tanulságai? 1270 ezer forintba került ez az 
500 fős telefonos megkérdezés. 
  
Felder Frigyes tanácsnok: Nem teljesen a témához kapcsolódó, de mégis költségvetési kérdés. 
Említette polgármester úr a házassági dobozokat, a babadobozokkal kapcsolatban több olyan 
jelzés is érkezett hozzá, hogy 2 hónapos késéssel kapják meg. Erre vonatkozóan jelezni szeretné 
a teendőket, ha már költenek rá. 
 
Kováts Imre képviselő: Valamikor májusban kérdezte meg polgármester urat arról, hogy mi 
az oka annak, hogy a szünidei étkeztetést nem vették igénybe. Akkor az volt a válasza, mivel 
húsvét táján volt a szülők ezt megoldották. A helyzet nem változott, véleményét szeretné 
kérdezni, hogy a négy iskolai szünidőben biztosított ingyenes étkeztetést igénybe vevő 
gyerekek száma a tervezett és a korábbi évek tapasztalatai alapján 700 főről drasztikusan 
csökkent, a gyerekek száma éves szinten még a 30 főt is alig éri el. Mennyi igazság lehet abban, 
hogy vagy nincsenek éhező gyerekek Kaposváron és a múltbeli 700 rászorult, éhező gyerek a 
valóságban nem is létezett, vagy ez valóságos adat, de akkor fel kell vetni a szülők büntetőjogi 
felelősségét, azaz a gondatlanságból elkövetett kiskorú veszélyeztetést. Véleménye szerint ezek 
a lehetőségek állnak fenn, szeretné polgármester úr véleményét hallani erről. A bevezető szóbeli 
kiegészítésében is beszélt az útjavításokról. Az elmúlt másfél évtizedben a város egyik 
legforgalmasabb útjával, annak állapotával a helyi média is gyakran foglalkozott és ennek 
kapcsán polgármester úr is, főmérnök úr is ígérte Kaposrét sor útjának a felújítását. Úgy tűnik 
ez 2016-ban is elmaradt, sőt nem emlékszik rá, hogy a 2017 évi tervben szerepel. Az elmúlt 
években épp a felvetések kapcsán toldozás, foldozás történt, katasztrofális állapotok vannak 
egy-egy tél után. Mikor történik ebben olyan megoldás, hisz az elmúlt években milliárdokat 
költöttek el útfelújításra és ez az út valahogy mindig kimaradt ebből. Polgármester úrnak 
elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Kaposváron van már egy olyan sportág a futball, 
aminek a támogatottsága a mögöttük álló cégeknek az árbevétele 10 milliárdos nagyságrendű. 
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Az előterjesztésben szerepel a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia 
támogatása. Az akadémia abban a kivételezett helyzetben van, hogy az NB III-as csapatnak és 
az utánpótlás csapatoknak komoly támogatói háttere van, a város több jelentős cégei 
szerepelnek. Megnézte a cégnyilvántartást az akadémiával cég kapcsolatban álló két cégnek 
közel 10 milliárdos az árbevétele, de a honlapjukon van olyan cég is, aminek az árbevétele 35 
milliárd. Kérdése volt, hogy ilyen támogatottság mellett miért az önkormányzat fizeti ki azt az 
alig 28 millió forint önrészt, ami az MLSZ pályázatának igénybevételéhez szükséges, amikor 
ilyen anyagi viszonyok között állnak? Az elmúlt fordulóban ezt még ki is emelte a 
vendégcsapatnak az edzője, hogy milyen könnyű itt a Rákóczinak, mert milyen pénzügyi 
helyzetben van. Azt gondolja, hogy ilyen anyagi viszonyok között, ilyen menedzselés mellett 
nem kellene elvinni a város pénzét egy ilyen, egyébként támogatásra ítélt pályázat 
igénybevételéhez.   
  
Szita Károly polgármester: A Századvég készített egy telefonos közvélemény kutatást a 
megrendelésükre, aminek kettő nagy blokkja van. Az egyikben megkérdezték, hogy ítélik meg 
az önkormányzatnak a munkáját, a másik, hogy ítélik meg a kocsmák jelenlegi nyitva tartását. 
Erre a kettőre vonatkozott a közvélemény kutatás. Teljesen nyilvános az anyag, Farkas Edit 
aljegyző asszonynál található meg. Tanácsnok úr nyugodtan kérje el, megkapja, bárki 
egyébként, akit érdekel, menjen nyugodtan aljegyző asszonyhoz. Inkább olvassa el, minthogy 
most itt értékeljék az eredményét. A babadobozokkal kapcsolat elmondta, nem szállított az 
áruház. Tegnap kezdtek el csomagolni, mert megjött végre a babadoboznak a tartalma, az 
áruházlánc is egy hónapos csúszással kapta meg az általa megrendelt árut. Valamennyi 
kismama a védőnőn keresztül megkapja. Elnézést kért ezúton is a késésért, nem volt meg 
minden, amit a babadobozba bele tesznek. Most kiegészül egy könyvvel is, melyet egy 5 
gyermekes kismama írt a szoptatásról, ezt még ajándékként adják a kismamáknak. Az 
étkeztetésre nem tudja a választ. Fontos kérdés, amit felvetett ugyanis nem pénzügyi kérdésről 
beszélnek. Azért nem pénzügyi kérdés, mert az önkormányzatnak van pénze, de nem az 
önkormányzatnak kellene fizetni a nyári szünidei étkeztetéseknek a zömét, hanem van rá állami 
támogatás. Nem pénz kérdése, hogy hányan veszik igénybe, hanem valami más lehet. Addig, 
amíg a nyári közétkeztetését, ami a nyári táborozásnak köszönhető elsősorban, hogy többen 
vesznek igénybe az az őszi, téli és tavaszi szünetekben 30 fő. Nem azok kérik a közétkeztetést, 
nem azok a gyerekek és nem azért kérik, mert éheznének. Nem ez a motiváló tényező, hanem 
az, hogy vagy dolgoznak, vagy otthon vannak, meg tudják oldani. Mindenki tud róla, hogy ez 
igénybe vehető és a város adja, ha nem tud mindenki róla, akkor ezúton kéri az oktatási 
referensüket, hogy beszéljen az iskolaigazgatókkal, hogy még egyszer hívják fel a figyelmet 
arra, hogy igényelhető ez a támogatás és igényeljék. Nem tudja az okát, akkor az a dolguk, hogy 
felhívják még gyakrabban a figyelmet arra, hogy igényelhető ez a szolgáltatás, a szülő meg 
eldönti, hogy igényli vagy sem. Drasztikusan csökkent a szociális étkezést igénybe vevőknek a 
száma. Kérte a kollégáit nézzék meg, hogy mi ennek az oka. Készítettek egy anyagot, amely 
korosztályonként mutatja be, hogy a szociális étkeztetés csökkentése nem a nyugdíjas 
korosztály. Azért, mert évek óta változatlan az a létszám, aki igénybe veszi a szociális 
étkeztetést. A szociális étkeztetést igénybe vevők nem a gyermekek, nem a kereső képes 
korosztály, mert az ő létszámuk is e tekintetben stabil. A munkaképes korosztálynál csökkent 
iszonyatos mértékben, majdnem a felével, a szociális étkeztetést igénybe vevőknek a száma, 
egyre több embernek lett munkája. Nem tudja, hogy összefüggésben van-e azzal, amit képviselő 
úr kérdezett, hogy van-e hatása arra. Az viszont tény, amit képviselő úr mondott. Ennek 
érdekében annyit tudnak tenni, hogy hatékonyabban próbálják propagálni ezt a lehetőséget a 
szülőknek. 2 milliárd forint a Bereczk Sándor Programnak a IV. üteme. Az elmúlt három évben 
annyit költöttek az útjaik felújítására, mint az elmúlt másfél évtizedben. Most is 40 utca az, amit 
felújítanak, mindenki meg fogja kapni levélben is, melyben tájékoztatják a kaposváriakat. 



21 

 

Megkérte Tóth főmérnök urat adjon egy rövid tájékoztatást a kátyúzás menetéről és térjen ki a 
Kaposrét sorra is. 
  
Tóth István városi főmérnök: A kátyúzásról röviden annyit, hogy a hideg időjárás ellenére is 
egész évben januártól kátyúznak különböző anyagokkal, ami alapvetően azt a célt szolgálja, 
hogy átmenetileg a balesetveszélyt csökkentsék, mert a végleges megoldás akkor lesz, amikor 
az idő kedvezőbbre fordul. Most van az igazi szezonja a kátyúzásnak, ez minden évben így van. 
Egyelőre úgy tűnik, hogy a korábbi évekhez hasonló mértékű, talán valamivel kisebb károsodás 
lesz a rossz idő ellenére is az utakon. Illetve jelentősen befolyásolja, hogy a Bereck Sándor 
programban az útfelújítás elég nagyszámú, ott ilyen kátyúzási munkákat most nem végeznek, 
csak javítják a nagyobb, balesetveszélyes helyeket. Kaposrét sorról annyit, hogy korábban is 
elmondta, egyszer készült rá egy aszfalt szőnyeg ez egy társadalmi munkában, gyakorlatilag 
minden alap nélküli út. Odáig jutottak el, hogy egy aszfalt szőnyeget kapott körülbelül tíz évvel 
ezelőtt a 3 m széles útpálya, két évvel ezelőtt, hogy minden évben sok-sok ezer forintot ne 
költsenek a murvapadka felújításra kapott egy szilárd rétegű aszfaltot, aminek ugyanúgy nincs 
teherbírása, mint a főpályának. Most az idei kárban az keletkezett, hogy a főpályában 
nagymértékben gyakorlatilag felborult a pálya. A javítását megkezdték ezt tudják most csinálni, 
a programban valóban nem szerepel, ide egy méretezett burkolat kellene. A forgalomról annyit, 
hogy azért nem osztja, hogy az egyik legforgalmasabb út, de konzekvensen meg kell 
követelniük, hogy a tehergépjárművek ne menjenek be, ami ki van tiltva. Ebben azért kapnak 
segítséget a rendőrségtől kellő sűrűséggel, a másik pedig, hogy ilyen időjárási körülmények 
közt a legrosszabb állapotnál elegendő egy személyszállító autó, hogy végig menjen és borul a 
padka is meg a burkolat is. Megpróbálják közlekedésre alkalmas állapottá tenni ebben a 
stádiumban. Készíteni fog méretezett burkolatra egy felújítási költségvetést polgármester úrnak 
és akkor lehet dönteni benne.  
  
Szita Károly polgármester: Kérte, hogy tervezzék meg a Kaposrét sort és az alapján meg 
tudják mondani, hogy mikor lesz erejük felújítani. Labdarúgással kapcsolatban, nemcsak a 
Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiát, hanem a többi labdarúgó akadémiát is nagyon 
negatívan érintette az, amikor tavaly megváltozott a TAO és az MLSZ támogatásának 
felhasználható szabályzat. Eddig az volt az akadémiáknál, hogy a megszerzett TAO-hoz az 
MLSZ által adott támogatás önrészként felhasználható volt, ezt 2016-ban eltörölték. Az MLSZ 
hozott egy olyan rendelkezést, hogy az általa adott támogatás a TAO önrészhez nem 
használható fel, hanem egyéb működéshez használható fel maga ez a támogatás. Ez betett az 
akadémiáknak és az akadémiáknak a jelentős része gyakorlatilag egy egyesület. Egyesületi 
formában működik, egyesületi tagok maguknak az akadémiáknak a tulajdonosai. Megszerzik a 
TAO-kat, a TAO-hoz minden esetben önrész kell, az önrészt nincs miből megfinanszírozniuk, 
nekik ezzel tartósan be kell rendezkedniük, ha nem lesz más a városon kívül, aki az akadémia 
költségvetéséhez hozzájárul. Ma két forrásból működik a labdarúgó akadémia társasági adó 
forrásából, amit összeszednek különböző cégektől és az önkormányzati támogatásból, amit 
adnak. A TAO-t most már meg tudják szerezni, de ha az önrészt nem tudják megszerezni, akkor 
nem fogják tudni felhasználni azt a TAO-t. Itt van a közel 28 millió forintos önrész hiánya, mert 
részben működési, részben beruházási eszközök. Jelentős része a működési támogatásnak, ami 
a bérekre megy, sok minden egyébre. Segítségét kéri, hogy legyen támogatója, nagyon örülne 
neki. Támogassák a tulajdonosok, akik a Kft-t üzemeltetik, a Kft-t kívánják támogatni és oda 
tesznek be pénzt. Szeretné, ha betennének a labdarúgó akadémiába is. Jelen pillanatban a város 
van, ha többen lesznek örül, mert csökkenni fog a kiadás. Az önkormányzaton kívül vannak a 
cégek, akik a társasági adójuk egy részét adják oda az akadémiának, annak minden esetben van 
egy önrésze, azt pedig be kell rakni, ha fel akarják használni. Az új szabályok miatt, ha nem 
lesz más ez minden évben fog jelentkezni.  
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-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő: Az ingyenes étkeztetés kapcsán konzultált jegyző úrral, ezért kérdezte 
polgármester urat. Ismeri a hivatali apparátus véleményét, ebben egyetértettek a jegyző úrral, 
itt a gyermekvédelmet kell megkérdezni annak érdekében, hogy ne forduljon elő Kaposváron 
olyan szituáció, amit az ország más részén gyermek éheztetés kapcsán előfordul. Azt gondolja 
az még megfontolható, hogy miután 189 főre van kötelezettsége az önkormányzatnak, ezek 
esetében a helyben elfogyasztást kellene engedélyezni, mert alapvetően ez az oka annak, hogy 
nem veszik igénybe a szülők a szakapparátus szerint. A Kaposrét sorral kapcsolatosan köszönte 
a főmérnök úr korrekt tájékoztatását. Azt is, hogy a polgármester úr ígéretet tett arra, hogy a 
tervek ismeretében megnézik, hogy abból a sok-sok milliárdból hogyan jut a Kaposrét sorra. 
Az akadémiára vonatkozóan, az akadémia elnöke egy cégnek a tulajdonosa Herczeg Erik, 
amelynek az árbevétele 3,5 milliárd éves szinten. Ez az akadémia tulajdonosa a Labdarúgó Kft-
nek, még a cégnyilvántartás szerint a Labdarúgó Kft-nek is az ügyvezetője a Herczeg Erik. 
Ennek a Labdarúgó Kft-nek a feladata az akadémiát is működtetni, nemcsak a felnőtt csapatot. 
Azt gondolja, ha van játékos vásárlásra pénze a Kft-nek, akkor legyen arra a 30 millióra is és 
ne a várostól vegye el, noha tudja fontos a város számára. Azt gondolja nem kéne 
berendezkedni, nem beszélve arról, hogy ott szerepel a Cukorgyár 34 milliárd forintos 
árbevételével, vagy a Szikvízüzem 1,5 milliárdos árbevételű támogató. Ilyen helyzetben 
egyetlen egy sportegyesület sincs és ezt a pénzt tőlük veszik el. Abban viszont nem tud segíteni, 
hogy ezek a cégek támogassák ténylegesen is az akadémiát.  
 
Szita Károly polgármester: Kérte, szavazzanak a határozati javaslatról a 13. pont kivételével, 
amit kért. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4110   Száma: 17.02.23/3/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 11:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
13/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetését megállapító rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő 
határozatokat hozta: 
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1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az állami támogatással épített bérlakások bevétellel 
nem fedezett fenntartási és működési kiadásaihoz a Nyugdíjasháznál és a Nádasdi – 
Csillag utcai 20 db bérlakásnál hiányzó 13.185 e Ft összeget a bérlakás számlák 
céltartalékban elkülönített, kötött célú maradványa terhére átcsoportosítja. A többlettel 
rendelkező elkülönített számlákról az átvezetés a számlák 2016. december 31-ei 
egyenlege arányában történjen meg. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Molnár György igazgató 
Határidő:             2017. március 31. 

 

 

2. A Közgyűlés a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

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

3. A Közgyűlés jóváhagyja a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága között a gazdálkodási feladatok 
ellátására létrejött munkamegosztási megállapodás módosítását jelen előterjesztés 1. 
számú függeléke szerint. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
   Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő:  2017. március 15. 
 
 

4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a kaposvári 82/3 hrsz-on nyilvántartott „kivett 
parkolóház, élelmiszer üzlet és udvar” megnevezésű ingatlan 404577/451088 tulajdoni 
illetőségét megtestesítő parkolóház üzemeltetésére Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága az alábbi 
feltételekkel határozatlan időre megállapodást köt a tulajdonos Recovery 
Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt-vel: 

- a bérleti időszak 2017. március 3-tól határozatlan időre; 
- a bérleti díj 230.000,- Ft/hó + ÁFA, mely a tárgyévet megelőző évre érvényes 

fogyasztói árindex mértékével növekszik 2018. január 1-jétől; 
- a szerződés felmondási ideje 30 nap; 
- a bérleti díjon felül más jogcímen fizetendő összegre a bérbeadó nem tarthat 

igényt; 
- a létesítmény felújításával kapcsolatos költségek bérbeadót terhelik. 

 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a bérleti 
szerződés– a szerződő partnerrel történő végleges egyeztetés során felmerülő, a 
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megállapodás érdemi részét nem érintő módosítások átvezetésével- aláírására, utólagos 
beszámolási kötelezettséggel.  
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Herczeg Attila városgondnokság vezető 
Határidő:  2017. március 3. 
 
 

5. A Közgyűlés a 2016/2017-es bajnoki idény tavaszi időszakára jóváhagyott 
önkormányzati támogatásból a Fino Kaposvár Kaposvári Röplabda Sportegyesület 
részére 14.000 e Ft kiutalására az alábbi jogcímeken és részletekben kerüljön sor: 

− 2017. március 5-ig 3.000 e Ft utánpótlás és 3.000 e Ft de minimis támogatás, 
− 2017. április 5-ig 5.000 e Ft de minimis támogatás, 
− 2017. május 5-ig bruttó 3.000 e Ft szponzori szerződés. 

 
Felelős:         Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Molnár György igazgató 
                              Péterné Szarka Klára sportreferens 
Határidő:               2017. március 31. 
 
 

6. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Kaposvári Városszépítők Egyesülete a Kling József 
szobrászművész 70. születésnapjára kiadott katalógusból a támogatási szerződésben 
meghatározott 250 db helyett 200 db-ot ad át térítés mentesen az Önkormányzat részére. 
 
Felelős:         Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     Molnár György igazgató 
Határidő:               2017. március 31. 

 
 

7. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonát képező, kaposvári, „kivett zártkerti művelés alól kivett terület és út” 
megnevezésű, 792 m2 területű ingatlant a törzsvagyonából kivonja, üzleti vagyonába 
helyezi és az alábbi feltételekkel pályázat útján értékesíti:  

 
- a minimum vételár 160.000,- Ft, amit Áfa nem terhel; 
- a szükséges telekalakítási/telekösszevonási munkarészek, az adásvételi szerződés 

elkészíttetése, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezettetése, útmegszüntetési 
eljárás kezdeményezése, valamint az értékbecslés 13.000,- Ft összegű díja a vevő 
költsége és kötelezettsége. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. március 31. (pályázat kiírása) 

 
8. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

tulajdonát képező, Kaposvár, Fő u. 59/b. szám alatti üresen álló nem lakás célú helyiséget 
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térítésmentesen, a rezsiköltségek Önkormányzati felvállalása mellett a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat használatába adja. 

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

 
9. A Közgyűlés a Kaposvár, Ady Endre utca 1. szám alatti 20,1 m2 alapterületű udvari 

helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési 
felhívást eredményesnek minősíti. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget – tekintettel 
arra, hogy a bérleti szerződés lejártát megelőzően benyújtásra került az ajánlat és, hogy 
ajánlattevő azóta is birtokban van - 2017. február 01. napjától határozott 3 éves 
időtartamra bérbe adja 16.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért Stepán Árpádné (7400 
Kaposvár, Brassó utca 34.) részére kereskedelmi tevékenység céljára. A bérleti díj 
évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem 
tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2017. március 15. 

 
 

10. A Közgyűlés a Kaposvár, Ady Endre utca 7. szám alatti 116 m2 alapterületű üzlet 
helyiség és 98 m2 raktár helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot 
2017. március 01. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 305.000,- Ft/hó + 
Áfa bérleti díjért Vass Attila (7400 Kaposvár, Kecelhegyi út 66.) részére kereskedelmi 
tevékenység céljára azzal, hogy 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. A bérleti díj 
évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem 
tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2017. március 15. 

 
 

11. A Közgyűlés a Kaposvár, Kontrássy utca 2/A. szám alatti 441,7 m2 alapterületű 
irodahelyiség 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 helyiségcsoportot 
2017. március 01. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 456.664,- Ft/hó + 
Áfa bérleti díjért a Mediaworks Hungary Zrt. (1034 Budapest, Bécsi utca 122-124.) 
részére iroda céljára. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti 
díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2017. március 15. 
 

12. A Közgyűlés a Kaposvár, Fő utca 95/B. szám alatti 16 m2 alapterületű garázs helyiség 
bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési 
felhívást eredményesnek minősíti. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2017. 
március 01. napjától, de legkésőbb a birtokbaadás napjától határozott 2 éves időtartamra 
bérbe adja 6.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért Hornyák Dóra (7400 Kaposvár, Töröcskei 
utca 27.) részére gépkocsi tárolás céljára. A bérleti díj évente az infláció mértékével 
emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2017. március 15. 

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

Város Önkormányzata tulajdonát képező, Kaposvár, Fő u. 12. szám alatti, 15/A/49 hrsz-
ú, 16,96 m2 alapterületű és a 15/A/50 hrsz-ú, 12,80 m2 alapterületű üresen álló nem lakás 
célú helyiségeket a törzsvagyonába helyezi és raktározási célra az Együd Árpád 
Kulturális Központ kezelésébe adja. 

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

 
14. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó 

Akadémia által a 2016/2017. bajnoki időszakra benyújtott TAO pályázat keretében 
működésre és ahhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzésekre jóváhagyott 99.295 e Ft 
TAO támogatáshoz szükséges 27.282 e Ft önerőt utánpótlás támogatásként biztosítja az 
Akadémia részére 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2017. július 31.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 4111   Száma: 17.02.23/3/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 11:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 5/2017.(II.28.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 
2/2016.(II.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosításának jóváhagyásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 4112   Száma: 17.02.23/4/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 11:15  
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: 
 
14/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzata, 
Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M12/2/2016-OTÉK” jelű településfejlesztési 

döntések tekintetében Kaposvár településszerkezeti tervét az 1. melléklet szerinti 
tartalommal az alábbi tervezési pontok vonatkozásában elfogadja: 

 
a 25/2016.(II.25.) önk. hat. 2/a/2.  pontjában jóváhagyott fejlesztés  
 2/a/4.  pontjában jóváhagyott fejlesztés 
 2/a/12/b.  pontjában jóváhagyott 

fejlesztés 
 2/a/13/a. pontjában jóváhagyott fejlesztés 

 
a 145/2016. (VIII.29.) önk.hat. 

2/a/13/b .pontjában jóváhagyott fejlesztés 
 3/b. pontjában jóváhagyott fejlesztés 

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

 
 
2. A biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében Kaposvár településszerkezeti tervét a 2. 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 

Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:      azonnal 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a településszerkezeti terv egységes 
szerkezetben történő feldolgozását. 

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

 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Főépítész záró szakmai véleményében 

tett észrevételeire a 3. sz. mellékletben megfogalmazott választ elfogadja. 
 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4113   Száma: 17.02.23/4/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 11:15  
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 a 6/2017.(II.28.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

-----5. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Kiss Tamás képviselő: Azon külföldi rendszámú autók, amelyek egyébként köztudomású, 
hogy magyar állampolgár használja ezen autóknak a megbírságolására, vagy bármi egyébre 
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van-e valami jogi lehetőség, vagy csak lógnak a levegőben és gyakorlatilag ott parkolnak, és 
úgy parkolnak, ahogy akarnak? Ennek az eddigi betartása, illetve későbbiekben is a betartatása 
ez politikailag mennyire elfogult, elfogulatlan? 
  
dr. Csillag Gábor jegyző: A külföldi rendszámnak igazából nincsen jelentősége, hiszen a 
sétáló utcára való behajtásról szól ez a szabályozás. Ha valakinek nincsen engedélye, akkor az 
KRESZ szabályszegést követ el. Abban az esetben, ha van engedélye, akkor pedig tudják azt, 
hogy ki kapta meg ezt az engedélyt és a rendelet szerint ő lesz az, aki felelős a szabályszegésért.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kiss Tamás képviselő: Nyilván nem véletlen tette fel ezeket a kérdéseket, ami a külföldi 
rendszámú autókat illeti, nemcsak a Fő utcára nézik ezt. Hanem a város egész területén való 
KRESZ-nek a megszegéséről beszélnek. Valahol egyébként, ahol csak várakozni szabad tábla 
van kint, ami 10-15 percre jogosít és ennek ellenére ez egy egész napos várakozás, akkor annak 
mi az oka, hogy nem sikerül megbüntetni az adott autót. Politikai elfogultság arra vonatkozik, 
hogy van olyan FIDESZ-es képviselő, akinek hozzátartozója semmilyen fajta jogosultságot 
nem élvez és mégis olyan ingyenes parkolókat használ, amit csak az adott intézmény dolgozója 
használhatna. 
  
dr. Csillag Gábor jegyző: Nincs jelentősége, hogy külföldi rendszám, vagy nem. Ha valaki 
megszegi a szabályokat, ugyan úgy végre lehet hajtani Európai Unión belül, most már 
viszonylag könnyebb. De ha van konkrét tudomása, hogy milyen ügyben nem került 
megbüntetésre azt örömmel kivizsgálja. 
 
Szita Károly polgármester: Úgy érzékeli, azt szeretnék, hogy egy sétáló utcai övezetbe autók 
behajthassanak, ő nem. Arra kéri jegyző urat mindent tegyen meg annak érdekében, hogy ott 
ahol gyerekek rohangálnak, kismamák sétáltatják őket, babakocsikat tologatnak és az sétáló 
övezet, oda ne járkáljanak be engedély nélkül autók. Erre hozzon rendeletet. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4114   Száma: 17.02.23/5/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 11:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról 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: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 7/2017.(II.28.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----6. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4115   Száma: 17.02.23/6/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 11:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 8/2017.(II.28.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----7. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 
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Kováts Imre képviselő: Az előterjesztésben – igaz feltételes módban fogalmazott – ígéretet 
tett arra, hogy jövőre csökkenni fog a nyersanyagnorma és a rezsi is. Ugyanis az a feltétel, 
amelyet megfogalmazott idézve „A következő évi emelésnél az infláció feletti többlet az emelés 
alapját képező infláció mértékkel beszámításra került”. A legpesszimistább inflációs előrejelzés 
figyelembe vételével is 2018 februárjában csökkenteni kell a Közgyűlésnek nyersanyagnormát 
is és a rezsiköltségeket is. Ez nemcsak az önkormányzat költségvetésének a terheit csökkenti, 
hanem az ellátottak által fizetett díjat is. Jegyző úr, amióta a jegyzőkönyvekben nyomon 
követhető a nyersanyagnorma-, és a rezsiköltségek megállapítására irányuló közgyűlési 
tevékenység, nem fordult elő, hogy ezeket ne emelte volna a Közgyűlés. Függetlenül attól, hogy 
milyen volt az infláció. Igaz, korábban megalapozott volt az emelés, mert infláció magasabb 
volt. Az elmúlt két-, három évben - a KSH szerint - gyakorlatilag nem volt infláció, sőt volt 
olyan év, amikor defláció, azaz negatív infláció volt. Mégis emelték a nyersanyagnormát és a 
szolgáltatók felé elismert rezsiköltséget. Akárcsak most, a KSH 0,3 százalékos inflációs rátája 
ellenére. Kérdése, mi a garancia arra, hogy 2018 februárjában a Közgyűlés csökkenti a 
nyersanyagnormát és a rezsiköltségeket? 
  
dr. Csillag Gábor jegyző: Nem garanciát vállaltak, egy lehetőséget vázoltak fel arra nézve, 
egyrészt kétszer fog majd a Közgyűlés elé kerülni ez a téma és azt fogják megvizsgálni, hogyan 
változott az infláció. Nem szeretnék azt, ha szolgáltatók kétszer számoltatnák el velük az 
inflációt, ezért került ez a rendelkezés az előterjesztésbe, ezért van ez a határozati javaslat.  
  
Szita Károly polgármester: Azt kérte jegyző úréktól, hogy nem akar jóslatokba bele 
bocsátkozni, amikor árakat hoznak elé, hogy mi fog drágulni az adott évben. Eddig az 
árképzésük mindig az volt, hogy a múlt évi infláció az, amit figyelembe vettek. Azzal 
szembesültek, hogy a szolgáltatók pedig azzal jönnek, hogy majd fog emelkedni a kenyér ára, 
akármi. Nekik akkor azt meg kell előlegezni, ha azt nem tudják be és azért hozták ezt a 
javaslatot, hogy évente kétszer jön be és akkor nem ilyen mondásra. Ha emelkedik és infláció 
lesz, akkor kell valamit tenniük, ha pedig nem akkor nem. Hogy ez megoldja ezt a problémát, 
amiről a jegyző úr beszélt nem tudja, de reméli igen. 
  

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Valóban számtalanszor szóvá tette. A jövőre nem kezdeményez a 
szolgáltató sem a nyersanyagnormában, sem a rezsiben emelést, akkor is nekik 4-5 %-kal 
csökkenteni kell a nyersanyagnormát, mert most 8, illetve 10 %-kal emelik. A rezsiköltséget 
pedig azt mondja, ha elismeri a béremeléseknek jogos hatását, akkor kevesebbet, de 
mindenféleképpen belátható módon csökkenteni kellene. Ilyenre nem volt még precedens. Azt 
gondolja, ilyen feltételt nem kellene szabni, tudomásul vegyék azt, hogy a szolgáltató ezt kéri. 
De azt látni kell, hogy valóban ma, ha az ember elmegy a piacra, még az őstermelők is beárazták 
maguknak saját munkaköltségük közzé a bérköltséget azzal együtt, hogy a hidegre való 
hivatkozás magas zöldségárban jelenik meg le fog csengeni március környékére a szakemberek 
szerint. Nem elfogadható a szolgáltatónak az az aktuális hivatkozása, hogy 25-30 %-os 
zöldségárak, meg nyersanyag árak fognak emelkedni. Véleménye szerint nem kell feltételeket 
tenni, hanem el kell dönteni. Lázár János azt mondta, az önkormányzatoknak, az állami 
cégeknek a béremeléssel kapcsolatos költségeiket kompenzálja az állam. Mondják azt, nem 
emelik, ami veszteség lesz, azt az önkormányzat majd kompenzálja. Nem tudja támogatni sem 
az emelést, sem pedig ezt a feltételt, mert a jegyző úr nem lesz abban a helyzetben, hogy azt 
mondja, jövőre csökkentik a nyersanyagnormát és rezsiköltséget. 
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Torma János tanácsnok: Úgy gondolja 8-9 ezer iskolás diákgyerek étkező van a városban és 
ennek tudomása szerint 2/3-a valamilyen támogatásban részesül. Ez azt jelenti, hogy vagy 
teljesen ingyen kapja 100 %-os támogatással, vagy 50 %-os támogatással, gyakorlatilag pár 
ezer gyereknek kell fizetni az étkezésért teljes nyersanyagnormát. Ugyanakkor az előterjesztés 
szerint ez a tervezett nyersanyagnorma emelés 10 milliós nagyságrendű, amit az önkormányzat 
átvállal és azon kívül még egy 8 millió forintos külön tétel is van arra az esetre, ha valaki ennek 
ellenére még segítségre szorulna. Úgy gondolja, az önkormányzat is a szociális ellátás terén ez 
nagyon korrekt és pozitív dolog. A nyersanyagnorma árakról, nem tud főzni, nem tudja mibe 
kerül, egyet tud, hogy egy fogyasztói árindex, vagy egy infláció nem azonos az ebédhez, vagy 
tízóraihoz szükséges anyagoknak az árváltozásával. Biztos, hogy teljesen más, főleg amikor az 
új törvény szerint ilyen különböző magvas kenyeret kell adni a gyerekeknek, eltérően az alsó, 
illetve felső tagozattól. Nyilván ezeknek az élelmiszereknek az ára biztos, hogy nem a 
fogyasztói árindex és az infláció mértékének megfelelő, hanem annál szerinte jóval nagyobb is 
lehet. Végül is az önkormányzatnak a pozitív hozzáállását szerette volna kihangsúlyozni azzal 
is.  
  
Pintér Attila tanácsnok: Hogy világos legyen mire gondolt Kováts képviselő társa, amikor 
említette azokat a hatásokat, amivel számolniuk kell. A tétel mondat az előterjesztésben úgy 
hangzik „Az inflációt meghaladó mértékű rezsiköltség emelés feltétele, hogy a következő évi 
emelésnél az infláció feletti többlet, az emelés alapját képező infláció mértékébe beszámításra 
kerül”. Abból indult ki, hogy ez teljesen mindegy, függetlenül attól, hogy évente hányszor 
térnek vissza erre a kérdésre, ez olyan mértékű rezsiköltség emelést jelent most, hogy ennek az 
lesz a következménye az alacsony inflációból következően, hogy amikor erre visszatérnek nem 
emelés lesz, hanem csökkentést kellene megállapítaniuk. A prognózisok alapján a számokból 
egyértelműen ez olvasható ki és ezért kérdezte Kováts képviselő társa, hogy kíváncsi lesz majd 
arra a helyzetre, amikor nem emelik, hanem csökkentik majd ezt a normát. Egyértelmű talán 
mindenkinek az előterjesztésből kiderül, hogy talán ezzel a hatással az előző évben 
polgármester úr sem számíthatott, hogy a minimálbérnek és a garantált bérminimum emelésnek 
milyen hatása lesz. Akkor erről még nem tárgyaltak, ez nem volt ismert költségtényező, mivel 
ez már egy ismert költségtényező, látják, hogy a szolgáltatók milyen mértékű emelést 
gondolnak. Az egyik szolgáltató 18,5 %-os a másik pedig 15 %-os emelést kezdeményezett az 
önkormányzatnál. Ezzel a költségtétellel korábban nem számoltak, nyilvánvaló, hogy ezért van 
ez a radikális emelkedés itt az előterjesztésben, ennek a következménye az a megállapítás, amit 
az előterjesztés végén található, és amit felolvasott a Közgyűlés számára és ebből származott 
az a kérdés, és felvetés, amit Kováts képviselő társa is megfogalmazott, mi lesz, ha adott esetben 
csökkenteniük kell. Kíváncsi lesz, hogy ezt visszaadják-e ilyen módon a szolgáltatónak. 
  
Kováts Imre képviselő: Nem szeretne vitát folytatni, de az előterjesztés szerint a KSH által 
közzétett fogyasztói indexe 2016 évi élelmiszerekre és alkohol tartalmú italokra vonatkozóan 
0,3 %. Ha abból indulna ki, amit tanácsnok úr mondott, hogy ez nem az az infláció, hanem 
másik akkor azt mondja, még kevesebb lenne, mert az üzemanyag árak jelentős hatást 
gyakoroltak a fogyasztói árindexre is egyébként. A kormányinfón hangzott el idézte „Lázár 
János arra is kitért, hogy az önkormányzati cégeknél is gondot jelenthet a minimálbér és a 
garantált bérminimum kigazdálkodása, ezt a kérdést is rendezni fogja a Kormány.”.  
  
Borhi Zsombor alpolgármester: A határozati javaslatban véleménye szerint jegyző úrék elég 
egyértelműen, és pontosan fogalmaznak. A nyersanyagnorma és rezsiköltség emelések 
inflációs mérték feletti többlete a következő évi emelésnél, az emelés alapját képező infláció 
mértékébe beszámításra kerül. Hogyha nincsen emelés, akkor mibe számítanák bele. A leírt 
szövegek szerinte egyértelműek és értelmezhetőek. 
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dr. Csillag Gábor jegyző: Egyetértett alpolgármester úrral, nem szeretnék, ha a vállalkozó 
kétszer számolhatná el az inflációt. 
 
Szita Károly polgármester: Erről szól a történet, nem szeretné, ha a vállalkozó kétszer 
számolhatná el a költséget. Egyet viszont nagyon szeretne, ha jobb lenne a kaja. Kapjanak 
eleget enni a gyerekek, jó kaját kapjanak, az pedig pénzbe kerül. Most adnak pénzt, ha rosszabb 
lesz a kaja, vagy nem tudják azt a színvonalat adni, amit elvárnak, akkor meg elveszik.  
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4116   Száma: 17.02.23/7/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 11:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
15/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:  
 
1.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az oktatási, a gyermekjóléti és a szociális 

intézményekben alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákat a 2017. szeptemberi 
ülésén ismételten felülvizsgálja.  

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

2.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a rezsiköltség emelését 2017. március 1-től a bölcsődei 
és az óvodai étkezéshez kapcsolódóan 5,8 %-os, az általános iskolai, középiskolai és 
szociális étkezéshez kapcsolódóan 5,9 %-os mértékkel jóváhagyja.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2017. március 1. 
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3.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a nyersanyagnorma és rezsiköltség emelések inflációs 
mérték feletti többlete a következő évi emelésnél a közétkeztetési szolgáltatókkal kötött 
vállalkozási szerződésekben rögzített, az emelés alapját képező infláció mértékébe 
beszámításra kerül.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:   2018. február 28. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4117   Száma: 17.02.23/7/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 11:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 9/2017.(II.28.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----8. Előterjesztés az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a településkép 
védelméről és az arculati kézikönyv készítéséről, valamint a településfejlesztési és 

településrendezési dokumentumok partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet 
megalkotásáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondta, főépítész asszony ennek a 
gazdája, ha bármi kérdésük van – nagyon fontos dokumentumról van szó – hozzá forduljanak. 
Megváltoztak az építéshatósági előírások, megváltozott a korábban vett előírás, hogy mindent 
pontosan szó szerint megmondtak a hatóságok. Ez most egy szabadabb lehetőséget ad az 
építtetőknek arra, hogy építkezhessenek. Ez nem jelenti azt, hogy rondábbnál rondább 
épületeket lehet majd engedéllyel, vagy engedély nélkül építeni. Pontosabban azt jelenthetné, 
hogy rondábbnál rondább, településképbe nem illő épületeket is lehet engedéllyel, vagy anélkül 
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építeni, de hogy ez ne következhessen be, ezért kell egy arculati kézikönyvet csinálni 
valamennyi önkormányzatnak, amely arculati kézikönyv meghatározza azokat a fő szabályokat, 
amit köteles betartani a 300 m2 alatti és a 300 m2 fölötti épület építtetője is. Nekik ezt kell 
elkészíteni, és ha ezt elrontják, nem sikerül, nagyon sok helyen ki fogja kérni a kaposváriak 
véleményét erről, mert muszáj, hogy tudják ők mit képzelnek el erről, a saját környezetükről. 
Ha nem sikerül jól, elrontják a városképüket, ezért kéri az aktív közreműködésüket és 
részvételüket a települési arculati kézikönyvhöz. Szeptember vége október eleje, amikorra el 
kell készülnie és akkor kerül majd képviselő-testület elé. 
  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4118   Száma: 17.02.23/8/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 11:37  
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: 
 
 
16/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése visszavonja a partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 17/2013.(II.6.) számú önkormányzati határozatot. 
 

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

#: 4119   Száma: 17.02.23/8/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 11:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 10/2017.(II.28.) 
önkormányzati rendeletét a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, 
valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének 
szabályairól, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----9. Előterjesztés Barcs város Kaposvári fogászati ügyelethez történő 
csatlakozásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 4120   Száma: 17.02.23/9/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 11:37  
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: 
 
17/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Barcs város kaposvári fogászati 
ügyelethez történő csatlakozásáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy Barcs város 
csatlakozását jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a településsel kötendő, fogorvosi 
ügyeleti ellátásról szóló megállapodás aláírására. 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2017. február 28. 

 
 

-----10. Előterjesztés a Kaposvári Köznevelési-Oktatási Tanács alakulásáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: A múltkori Közgyűlésen már bejelentette, hogy kezdeményezte 
egy Kaposvári Köznevelési Tanácsnak az életre hívását és létrehozását. Amelyet azért tart 
szükségesnek, mert ugyan megváltozott a fenntartói viszony az iskolák és az önkormányzatok 
között, mely szerint az állam az, amelyik fenntartja az intézményeket és irányítja az oktatást, 
de ugyanakkor a felelősségük nem csökkent. A kaposvári oktatás színvonalát tekintve így tartja 
helyesnek. Ezért azzal a kezdeményezéssel élt és kérte is már a találkozó lehetőségét a 
fenntartóktól legyenek azok egyházi, alapítványi, magánfenntartó, vagy állami fenntartójú 
oktatási intézmények, akik a kaposvári oktatásban szerepet vállalnak, hogy hozzanak létre egy 
Köznevelési-Oktatási Tanácsot, ahol a kaposvári oktatásban továbbra is szerepet vállalva a 
lehető legtöbbet és a legjobbat szeretnék elérni. Erről szól most ez az előterjesztés, nem lett 
volna fontos Közgyűlés elé hoznia, de azzal a javaslattal élne, hogy a rangját az adja meg, ha 
Kaposvár képviselő-testülete is foglalkozik vele. Megtárgyalja, azt követően pedig jóváhagyja.  
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-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Ha jól emlékszik, december 8-i Közgyűlésen jelentette be 
polgármester úr, hogy a Köznevelési-Oktatási Tanács megalakítását kezdeményezi. Ez a helyi 
médiában meg is jelent, hogy valóban megalakult a tanács, még a jelen előterjesztés szövege is 
megjelent a helyi média oldalán. Aztán a január 26-i Közgyűlésen azt mondta polgármester úr 
összeírta – reagálva a múltra – az informális alakuló ülését a tanácsnak és már dolgoznak is, 
mert van elég munka. Kérdése volt, hogy milyen feladat megoldásán dolgozik jelenleg a tanács? 
Azt is kijelentette, hogy a tanács feladata az oktatást érintő problémákat tárja fel, ha az 
önkormányzat szerepvállalása szükséges, tegye meg a lépéseket. Kérdése volt, hogy milyen 
oktatást érintő problémákra gondol? Melyek lehetnek azok a problémák, amelyek 
megoldásához az önkormányzat szerepvállalása szükséges? Milyen lépések megtételére van 
hatásköre a tanácsnak? Hogyan látja annak a feladatnak a megoldását, amelyet úgy fogalmazott 
meg az előterjesztésben, hogy „Kaposvár gazdasági fejlődését elősegítő struktúrák 
meghatározása”? Azért teszi fel ezeket a kérdéseket, mert abszolút nem tartoznak az 
önkormányzat kompetenciájába, de lehet, rosszul látja. 
  
Szita Károly polgármester: Azt gondolja igen, mert függetlenül attól, hogy van-e 
kompetenciája valamiben az önkormányzatnak, bármi történik ebben a városban, mindig a 
helyben lévő az, aki felelősséggel tartozik. Mindenért a polgármester a felelős, azért is, ha nyer 
a Rákóczi és azért is, ha kikap, mert ilyen az élet rendje, így rendezkedett be ez az ország. Az 
önkormányzati felelősség vonatkozik az oktatásra, mert szerinte így normális, és így helyes. 
Főleg akkor, hogyha egy adott településnek a polgármestere egy szövetségnek az elnöke – jelen 
esetben a Megyei Jogú Városok Szövetségének az elnöke – aki rendszeres meghívást kap és ott 
is van a Kormány által működtetett oktatási kerekasztal ülésein. Ahol azok a koncepcionális, a 
jövőt érintő kérdések fordulnak és kerülnek döntésre, amelyek meg fogják határozni akár a 
szakképzést, akár az alap vagy középfokú oktatást. Nincs felvértezve azzal a tudással, amivel 
képviselő úr, sokkal kevesebbet tud, de imád tanulni és tőlük tanul az oktatási kerekasztal 
tagjaitól, akik gyakorló pedagógusok. Hozza a témát nekik, kikéri a véleményüket, ők mondják 
el, akik értenek hozzá és továbbítja és viszi fel. Nem azon politikusok közzé tartozik, akik azt 
gondolják önmagukról, hogy mindenhez értenek. Nagyon kevés mindenhez ért, focizni sem 
tud, kosárlabdázni sem tud, de szereti mindegyiket. Nagyon kevéshez ért, de viszont hál’ Isten 
vannak olyan emberek a környezetében, akik sokkal bölcsebbek, sokkal okosabbak nála és 
ellátják jó tanáccsal. Jó tanácsok jelentős részét a kaposváriak közösségétől kapja, attól a 
közösségtől kapja, akik jóval bölcsebbek nála, jóval előre mutatóbb, előre tekintőbb és ő adja 
meg számukra azt a lehetőséget, hogy mehessenek egyről a kettőre. Ugyanezt reméli a 
Kaposvári Köznevelési-Oktatási Tanácstól is. Azt reméli, hogy ez a tanács megadja számukra 
azt a lehetőséget, hogy ott ahol ma probléma van a közoktatásban, nem csupán Kaposváron, 
országos szinten is, azokat közvetítheti és megoldást fognak tudni rá találni. Még egyet szeretne 
hozzátenni, attól, hogy nem a város a közoktatás fenntartói, azért költenek rá. Nem kevés 
milliókat fordítanak a közoktatásra, egyszerűen ezt mind azért teszik, mert nem túlzottan 
érdekli, hogy ki a fenntartó. Egy dolog érdekli őket, az a gyerek az övéké, a pedagógus pedig 
itt él közöttük, aki tanít. Ha ez a kettő irányában a felelősségük továbbra is megmarad, meg 
kell, hogy maradjon kettő irányában a felelősségük, szerinte akkor járnak el helyesen. Nagyon 
bízik benne, hogy a Kaposvári Köznevelési-Oktatási Tanács ezt támogatni fogja. Még egy 
példát mondana, érdekelte őket, amíg fenntartók voltak, hogy az adott iskola az egyházi 
fenntartású, vagy önkormányzati. Nem érdekelte őket, ugyanúgy megkapta az iskola a tejet, a 
gyerek, mert ő jár oda. Ugyanúgy járhatott ingyen úszni, mert ők vitték, fizették az egyházi 
iskolába járónak is a költségeit. Bemehetett a Jégcsarnokba, vállalták annak is a költségeit, hogy 
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bemehessen, mert egyszerűen nem azt tekintették és nem azt nézték ki a fenntartó, hanem azt, 
hogy kiket oktat, és ki oktat. Azt kérte, hogy támogassák ennek a tanácsnak a létrejöttét, 
hozzátette, ha nem támogatják, akkor is működtetni fogja. Azt gondolja, a tekintélyét megadja, 
ha egy Megyei Jogú Város Közgyűlése értékeli azt, hogy igen, ez egy jó valami, igen ez hasznot 
hozhat a kaposvári közoktatásnak, ezért terjesztette a testület elé, és ezért kéri a támogatást is.  
  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Félreértés ne essék, abszolút nem vonja kétségbe azt az érzetet, amit 
most elmondott a polgármesteri felelősségről. De nem abból indul ki, milyen emocionális 
érzetekkel viseltet a kaposvári közoktatásra, hanem mi van leírva az előterjesztésben. Olyan 
feladatokat határozott meg a tanácsnak, amely nem tartozik az önkormányzat kompetenciájába, 
nincs hatásköre rá. Tudja mikor volt az önkormányzatoknak hatásköre ezekre a kérdésekre? 
2006-2007-ben a Tinta Tanácsadó Kft. csinált egy tanulmányt, amelyben javaslatot tett arra 
vonatkozóan, hogy Kaposvár gazdasági fejlődését elősegítő oktatási struktúrát hogyan kellene 
kialakítani. Mit csináltak ezzel a javaslattal? Elnézést kér, kiherélték és idehoztak olyat a 
Közgyűlés elé a 2007-es költségvetés kapcsán, amelynek eredményeként évek hosszú során 
300 fővel csökkentették az intézményben dolgozók számát. Megtehették volna, hogy 
átalakítják a gimnáziumi szerkezetet is, megtehették volna, hogy a szakmunkás képzést is, nem 
tették meg. Azért polgármester úr, megérti, mert nem lett volna túl népszerű dolog belenyúlni 
a szülők akarata ellenére is, bár történt erre átalakítás a Toldi Gimnázium esetében is. 
Hangsúlyozni szeretné, ennek a tanácsnak nincs erre kompetenciája. Egyébként is elnézést kér, 
nem személyeskedni akar, de az Egyetem rektora, aki azzal küzd, hogy biztosítsa az Egyetem 
hosszú távú fennállását 100 embert küld el, akinek a hallgatói létszáma az évek alatt 5000 főről 
3000 főre csökkent, mit fog mondani ebben a tanácsban. A gazdasági fejlődési szerkezetre, 
amikor a saját szerkezetét sem tudja kialakítani megnyugtató módon. Ez a problémája. 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Az elhangzottakkal ellentétben az a véleménye, hogy Kaposvár 
a Köznevelési-Oktatási Tanács létrehozásával bizonyította, hogy továbbra is méltó az 
iskolaváros elnevezésre. Pontosan a törvényi keretek változása miatt úgy gondolta Kaposvár, 
hogy továbbra is aktívan részt vesz ezen intézményeknek, nyilván a részükről felmerült 
problémáknak a megoldásában, mert tudtával ez a tanács az óvodáktól az egyetemig az egész 
köznevelést magában foglalja. Pontosan most az átalakítás időszakában, véleménye szerint a 
következő ülésen már jó pár dolgot és témát fel tudnak vetni, amit majd a polgármester úrnak 
kell az EMMI által működtetett Érdekegyeztető Tanácsban majd gyakorlatilag képviselnie. 
Ezzel Kaposvár bizonyította, hogy azáltal, hogy 19 intézmény január 1-től más működtetés alá 
került továbbra is aktív részese akar lenni a kaposvári közoktatásnak. Véleménye szerint ez a 
lényeg. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Itt most nem iskolai intézményrendszer átalakításról van szó, hanem 
egy tanácsadói jellegű testületnek a létrehozásáról, amelyik több lehetőséget is biztosít az 
önkormányzat számára és a polgármester számára. Elhangzott, hogy az országos funkcióját is 
segíti, ha van egy ilyen tanácsadó testülete helyben, másrészről pedig Kaposvár oktatás ügyét 
is segítheti. Felvetésként fogalmazódott meg, hogy miért van ebben a testületben a Kaposvári 
Egyetem rektora. Ennek több oka is lehet, az egyik oka az, hogy van közoktatási intézménye a 
Kaposvári Egyetemnek, hiszen van óvodája. A másik, van pedagógiai kara az Egyetemnek, 
tehát pedagógusokat képez a Kaposvári Egyetem. Azt gondolja, hogy magát a közoktatást 
nehéz elválasztani azoktól a képzésektől, ahol éppen pont azokat képzik, akik majd a 
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köznevelésben fognak dolgozni. Ezért helyénvalónak tartja, hogy ebben a testületben jelen van 
az Egyetem rektora.  
 
Kováts Imre képviselő: Egyetlen intézményvezető fenntartó jogosultságát nem kérdőjelezi 
meg ebben a tanácsban, az Egyetemét sem. Nem ebből a megközelítésből vetette fel, amit 
felvetett. Az lesz benne, aki akar, csupán azt a kompetenciát, azt a hatáskört kifogásolta, ami 
egyébként sajnos nincsen meg. Lehet tőle bárki, az Egyetemet legkevésbé kifogásolja. 
  
Szita Károly polgármester: Köszönte a támogatásokat, létrehozzák az Oktatási Tanácsot. 
Kérte, szavazzanak a határozati javaslatról. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 4121   Száma: 17.02.23/10/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 11:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
18/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az előterjesztést, és felkéri a 
polgármestert a Kaposvári Köznevelési–Oktatási Tanács megalakítására, működtetésére. 
 
A Tanács tagjai: 

- elnök: Szita Károly polgármester, akit akadályoztatása esetén a köznevelési, kulturális, 
szociális feladatok irányításáért felelős alpolgármester helyettesít, 

- alelnök: Oláh Lajosné, a köznevelési, kulturális, szociális feladatok irányításáért felelős 
alpolgármester, 

- Dr. Giber Vilmos, a Köznevelési, Kulturális és Tudományos Bizottság tanácsnoka, 
- Stickel Péter, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti 

Tankerület igazgatója mint intézményfenntartó,  
- Csiba Ágota, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója mint intézményfenntartó, 
- Dr. Szávai Ferenc professzor, a Kaposvári Egyetem rektora, 
- Nagy Vendel atya, a Kaposvári Római Katolikus Püspökség gazdasági helynöke mint a 

fenntartó képviselője, 
- Bellai Zoltán, a Kaposvári Református Egyházközség Igazgató Tanácsának elnöke mint 

fenntartó. 
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A Tanácsban tanácskozási joggal meghívottak: 
- Tavali Gabriella óvodavezető, a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

fenntartott óvodák képviselője, 
- Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató, a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerület által fenntartott általános iskolák kijelölt 
képviselője, 

- Gyallai Katalin igazgató, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár 
Megyeközponti Tankerület által fenntartott középiskolák kijelölt képviselője, 

- Reőthy Ferenc igazgató, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár 
Megyeközponti Tankerület által fenntartott középiskolák kijelölt képviselője, 

- Weimann Gáborné tagintézmény-vezető, a Kaposvári Szakképzési Centrum által 
fenntartott középiskolák képviselője, 

- Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Kaposvár Megyeközponti Tankerület által fenntartott módszertani központok kijelölt 
képviselője. 

 
A Tanácsban részvételi joggal meghívott: 

- Sziberné Fehér Éva, a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság igazgatója. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
Határidő:  2017. március 15. 

 
 

-----11. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről----- 
 

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

 
dr. Csillag Gábor jegyző: Megköszönte kollégáinak a 2016-os munkáját. Semmiképp nem 
szeretne abba a hibába esni, mint amire rendőrkapitány úr is utalt, hogy hátradőlhet, és azt 
mondja, hogy kiváló volt a hivatalnak a munkája, de mindenképpen azt gondolja, hogy legalább 
jó minősítést adhat a hivatal munkájának. Természetesen hatékonyság és egyéb szinten 
mindenképpen javítani szeretne. Azokat az átalakításokat, amik 2016 évben megtörténtek a 
beszámoló tartalmazza, ezért ezekbe a dolgokba külön nem szeretne belemenni és adatokat sem 
szeretne külön kiemelni. Azt kérte, hogy fogadják el ezt a beszámolót és amennyiben kérdésük 
van, arra igyekszik válaszolni. 
 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

Kováts Imre képviselő: Minden alkalommal érdeklődéssel olvassa a Hivatal munkájáról szóló 
beszámolókat, mert nagyon sok információt tartalmaz a hivatali dolgozók esetenként valóban 
emberfeletti munkájáról, a munkaszervezet átalakításáról, mert elég gyakran előfordul és főleg 
a gazdasági folyamatokról. Egy területtel foglalkozna csak. Az adótartozás az elmúlt években, 
sőt, az elmúlt 4-5 évben is meredeken, lineárisan nőtt. A 2006. évi 219 millióhoz képest több 
mint nyolcszorosára nőtt. A kaposvári adóalanyok tartozása ma már meghaladja az 1,8 
milliárdot. Fél évtizede hallják a kaposváriak, hogy „Kaposvár erős város”. A helyi gazdaság 
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erősödik, az adóbevételek nőnek, az adófizetési morál javul. Folyamatosan nő a város vagyona. 
Nő a foglalkoztatás, soha nem látott alacsony a munkanélküliség. Kaposváron megvalósult a 
piaci értelembe vett teljes foglalkoztatás, igaz továbbra is vannak, akik felkeresik a 
polgármestert, mert nem találnak maguknak munkát a városban. Sajnos az ellentmondásra a 
beszámoló nem ad igaz választ. Az, hogy az adótartozás drasztikus emelkedésének egyik oka a 
2006-ban kitört gazdasági, pénzügyi válság, ténybeli tévedés, már a két szó sorrendje is tévedés. 
A nélkül, hogy az amerikai LB jelzálogbank 2008. szeptember 15. napján jelentett csődjét 
elemezné, pénzügyi elemzők szerint 2006-ban még az amerikaiak többsége sem hallott a 
pénzügyi válságot kirobbantó bankról. Magyarországon - nem véletlenül – minden gazdasági 
elemző a 2008-at használja a válság előtti viszonyítási alapnak. A pénzügyi válság híre 
Kaposvárra 2008 novemberére jutott el és a polgármester azonnal egy programban adott 
választ, 2008. november 13-i Közgyűlés. A Kaposvári Modell pozitív hatásainak méltatása 
visszatérő eleme a polgármester előadásainak. Kért 1 perc hozzászólási időt. 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 4122   Száma: 17.02.23/11/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 11:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület 1 perc hozzászólási idő megadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 80.00 66.66 
Nem 1 6.67 5.56 
Tartózkodik 2 13.33 11.11 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kováts Imre képviselő: Az adótartozások - az elmúlt néhány évben tapasztalt változatlan 
ütemű - emelkedésének elemzésekor arról sem szabad megfeledkezni, hogy a polgármester úr 
a tavaly novemberi közgyűlésen feltett kérdésére válaszolva kijelentette, hogy Kaposváron a 
pénzügyi válságot követő gazdasági válság 2010-2011-ben véget ért. Ne álljanak meg ennél a 
ténynél, azt gondolja annak érdekében, hogy az adótartozások további, lineáris emelkedését 
meg lehessen akadályozni, ennek érdekében a tennivalókat meg lehessen határozni, mélyebb 
elemzés szükséges. A közelmúltban több tanulmány készült a város gazdaságáról, 
befektetésvonzó képességéről. Talán a tanulmányokban vannak megszívlelhető javaslatok. 
Továbbá azt gondolja, hogy az 1, 8 milliárd adótartozást felhalmozásáról, illetve ennek 
növekményének megakadályozása még sokaknak lehet véleménye.    
   
dr. Csillag Gábor jegyző: A beszámolóban, amit idézett képviselő úr csak egyik okként jelenik 
meg a 2006-os év, de ennek van egy további vetülete, amelyet szintén ugyanez a mondat folytat, 
amit képviselő úr nem olvasott fel. Ekkor történt egy jogszabályi változás, amely szerint a 
felszámolási eljárás elrendelése az adótartozás elévülését megszakítja, sőt akkor, amikor a 
bíróság kimondja, hogy a cég felszámolásra került és a végzés jogerőre emelkedik, akkor az 
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elévülési idő újra kezdődik. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 2006-ban megszűnt cégek 
adótartozását görgetik maguk előtt és addig, amíg nem „írhatják le”, nem törölhetik, amíg ez az 
elévülési idő le nem telik. Ez folyamat, gyakorlatilag 2006-ban elkezdődött, szintén a 
beszámoló utal rá, hogy ez több mint 900 millió forint, ami ilyen tartozás. Amikor ezt az 1,8 
milliárd forintot így kezelik, akkor erre is figyelemmel kell lenni, hogy több mint 900 millió 
forint az az összeg, ami gyakorlatilag behajthatatlan és már nem is létező cégnek az 
adótartozása. 
  
Szita Károly polgármester: Ezzel vegyék figyelembe az előterjesztést, az éremnek nem kettő 
oldala van ebben az esetben, hanem egy oldala van, az igaz oldala, mert ebből adódnak ezek az 
előterjesztések. Nagyon sok olyan kollégája dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, akinek nincs 
munkaideje. Ez alatt azt érti, hogy nem azt nézi, hogy reggel 8.00 óra és most kell bejönnie, és 
nem azt nézi, hogy 16.30 és vége a munkaidőnek. Nagyon sok ilyen kollégája van, erre nagyon 
büszke. Azt nézi, hogy mi a feladat, akkor megy haza, amikor úgy érzi, hogy a feladatát ellátta 
és megcsinálta. Az elmúlt két esztendő, ami tudja, hogy a város eddigi történetének legnagyobb, 
de nagy esély van arra, hogy ennek az évszázadnak is a legnagyobb városfejlesztési programja 
indul el. Azon dolgoztak, függetlenül attól, hogy milyen területen. Az adós azon dolgozott, 
hogy legyen rá pénz, hogy menjen az adó után. Ugyanakkor támogatást is adjon az adóban, erős 
legyen a gazdaság, több adó folyjék be, ami több. Csökkenjen a munkanélküliség, ami csökkent, 
mert kevesebb a munkanélküliek száma. A kulturális ágazat azon dolgozik, hogy megfelelő 
hangulatot tudjon teremteni ahhoz, hogy ezt a nagy erőfeszítést el tudják végezni, ami előttük 
áll és még sorolhatná. Nagyon szépen köszönte nekik. Bármennyire furcsa, ha valaki elolvassa 
a Polgármesteri Hivatalnak a szervezeti felépítését és megnézi a dolgozóknak a nevét sokkal 
több a hölgy, mint a férfi. A vezetők között is sokkal több a hölgy, mint a férfi, erre legyenek 
büszkék, csak ezt tudja mondani, mert csak pozitívan tud róluk szólni. Gratulált jegyző úrnak a 
2016 évhez azt, amivel nem ért egyet azt, amit változtatni akar, majd jegyző úrnak és a 
kollégáinak elmondja.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4123   Száma: 17.02.23/11/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 12:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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19/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködő: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----12. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2017. évben érvényesítendő 

minimális bérleti díjak megállapításáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Aki figyelmesen végig olvasta az előterjesztést azt tapasztalhatta, 
hogy van egy tördelési hiba az előterjesztésben, a határozati javaslatokban. A Kosárlabda Klub 
névadó szponzorának kinevezték az MCM-et, ez elírás, erre szerette volna felhívni a figyelmet. 
A röplabdásokat és a Röplabda Akadémiát szponzorálja az MCM.  
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4124   Száma: 17.02.23/12/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 12:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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20/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat 

tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények pályázat 
során érvényesítendő minimális bérleti díjait 2017. évre az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Nem lakás céljára szolgáló helyiség és egyéb 
bérlemény típusok 

díjövezet 
I. II. III. IV. 

Ft/m2/év +rezsi 
“A” bár, mulató 92.927 74.578 61.886 37.053 
“B” Pénzintézeti és pénzügyi tevékenység céljára 61.886 49.602 37.093 30.847 

“C” üzlet, iroda 
-      galéria 2,5 m belmagasság alatt                                                                                            

- üzlethez kapcsolódó pince 
- udvari belsőben elhelyezkedő üzlet 
- alapvető ellátást biztosító élelmiszer jellegű 

vegyesbolt 
- üresen álló helyiség átmeneti jelleggel történő 

kulturális, művészeti és közösségi célú 
hasznosítása  

 
Helyben készített meleg étkezést nyújtó 
vendéglátó tevékenység céljára (étterem, 
vendéglő) 
Az egységhez kapcsolódó pince 
Melegkonyhával nem rendelkező egyéb 
vendéglátó tevékenység céljára  
Az egységhez kapcsolódó pince 

30.847 
12.284 

6.143 
24.490 
27.762 

 
1.873 

 
30.847 

 
6.145 

 
46.367 

9.236 

24.989 
6.248 
3.123 

19.991 
22.491 

 
1.228 

 
24.989 

 
3.124 

 
37.296 

4.662 

18.728 
2.927 
1.464 

14.982 
16.855 

 
- 
 

18.728 
 

1.465 
 

27.910 
2.182 

12.284 
2.535 
1.268 
9.828 

11.056 
 

- 
 

12.284 
 

1.268 
 

21.566 
2.226 

“D” műhelyek, oktatási, kulturális, művelődési, 
egészségügyi, szociális, sport és közösségi célú 
helyiségek, üléstermek, garázsok 

18.728 12.284 6.248 2.927 

“E” raktárak, egyéb gazdasági helyiségek 12.284 6.248 2.927 2.535 
 Ft/pavilon + rezsi 
“F” Noszlopy G. utcai közterületi elárusító pavilon 

- bérleti díja Ft/hó/db 
- bérleti díja rendezvényhez kapcsolódó, eseti, 

legfeljebb 10 napra Ft/nap/db 

 
10.000 

5.000 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

Földterületek  Ft/m2/év 
“G” beépített telekingatlan és felépítmény által 

elfoglalt földterület 
1.121 1.036 933 858 

“H” beépítetlen terület 18 18 16 6 
“I” szántó művelésű ingatlanok  3,- (haszonbérleti díj) 
“J” rét, legelő művelésű ingatlanok 3,- (haszonbérleti díj) 
“K” egyéb művelésű ingatlanok (kert, szőlő, 

gyümölcsös stb.), zárkerti ingatlanok, külterületi 
beépített ingatlanok 

4,- (haszonbérleti díj) 
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A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő: azonnal 
 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján hasznosított 

ingatlanai – elhelyezkedésük szerint – az alábbi díjövezetekbe kerülnek besorolásra: 
I. díjövezet: Történelmi városmag (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének I. 

Övezet A. pontja)  
II. díjövezet: Városközpont (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének I. Övezet B. 

és C. pontja) 
III. díjövezet: Családi házas övezet (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének II. 

Övezete)  
IV. díjövezet: Lakótelepek (a 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendeletének III. Övezet A. 

pontja) 
 

                  Felelős:                  Szita Károly polgármester 
                  Közreműködik:      Molnár György igazgató 
                  Határidő:                azonnal 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján hasznosított 

ingatlanainál – a pályáztatást megelőző egyedi műszaki állapotfelmérés alapján – a helyiség 
műszaki állapota függvényében az 1. pontban meghatározott bérleti díj minimum 
számításakor az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: 
 

Állapot Szorzó 
Jó 1,00 
Közepes 0,85 
Rossz 0,70 

 
       Felelős:              Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:        Molnár György igazgató 
       Határidő:             azonnal 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Rendezvényházban 2017. évben 

alkalmazandó minimális díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak szerint határozza 
meg: 

     a.) 
Megnevezés Díj 

Bérleti díj 17.500 Ft/óra + rezsi költség  
Rezsi költség 32.500 Ft/óra + végtakarítás 
Végtakarítási díj 50 fő alatt           5.000 Ft 

100 főig              7.000 Ft 
200 főig            10.000 Ft 
200 fő felett      15.000 Ft 

Előtér bérleti díja munkaidőben 6.000 Ft/óra  
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Előtér rezsi költsége  6.000 Ft/óra 
Pótdíjak: 

- hangtechnika (kezelő személyzettel) 
- fénytechnika (kezelő személyzettel) 
- tolmácsberendezés bérleti díj 
- tolmácsberendezés vevőkészülék 

bérleti díj 
- ruhatáros (100 főig 1 fő, 100 felett 2 fő) 
- jegykezelő (igény esetén) 
- nézőtér átrendezés (kiegyenlített 

nézőtér) 
- előtér bérbeadása nyitvatartási időn 

kívül 
= 1 fő munkatárs bére járulékkal 
együtt 
= 1 fő technikus bére járulékkal együtt 
    (igény szerint) 

 
5.500 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
9.250 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
12.000 Ft + ÁFA/nap 
1.000 Ft + ÁFA/db/nap 
 
1.600 Ft/fő/óra 
 
1.600 Ft/fő/óra 
51.200 Ft 
 
 
3.500 Ft/óra 
 
3.500 Ft/óra 

Felárak  
- személyes közreműködés díjánál (7.30 

– 16.00-ig terjedő munkaidőn túl 
munkanapokon 

- hétvégén és ünnepnapokon) 
- rezsiköltségnél 
- hangtechnika pótdíjnál 
- fénytechnika pótdíjnál 

 
 
+ 50 % 
+ 100 % 
5.700 Ft/óra + végtakarítás költsége 
3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 

Bérleti díj kedvezmények 
a) “Fél napos bérlet” (3-6 óra időtartamú 

bérlet esetén) 
b) “Egész napos bérlet” (6 órát meghaladó 

időtartamú rendezvény) 
A kedvezmények nem vonatkoznak a 
pótdíjakra és felárakra. 

 
4 órai bérleti díj + 3 órai rezsiköltség 
 
8 órai bérleti díj + 6 órai rezsiköltség 

Önkormányzati intézmények kiemelt 
rendezvényei részére  
Polgármesteri engedéllyel 

térítésmentes a rezsiköltség megfizetése 
mellett + végtakarítás 
 

 
    Bérleti díj térítése ellenében az épületben tartható rendezvények: az épülethez méltó 

konferenciák, kulturális rendezvények, nívós szórakoztató műsorok, zártkörű rendezvények. 
     A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 

     Rendezvényházból kizárt rendezvények: bálok és hagyományos néptánc műsorok. 
 
     b.)  A létesítményt ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, és ingyenesen szolgálja 

az alábbi rendezvényeket: 
            Filharmónia Nonprofit Kft: előadás 
                hangbeállás 
            Gyermekszínházi előadások  
            Szárnyas Szó Alapítvány Vikár Béla Vegyeskara 
 előadás  
 főpróba 
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            Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt rendezvényei 
            Nemzetközi Kamarazenekari fesztivál rendezvényei 
 
       c.) Önkormányzati intézmények és a Kaposvári Tankerületi Központhoz tartozó kaposvári 

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség és végtakarítási díj megtérítése ellenében 
használhatják kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A rezsi költséget a bérleti díjhoz 
kapcsolódó járulékos költségként kell megtéríteni.  

 
            A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári  

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják kiemelt 
rendezvényeikhez az épületet. 

           Önkormányzat és önkormányzati intézmény kiemelt rendezvényei tartása céljára szóló  
épület-használat engedélyezése a kulturális referens és a Rendezvényházat üzemeltető 
intézményvezető közös szakmai javaslata alapján, a jegyző ellenjegyzése mellett a 
Polgármester hatásköre. 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
    Szalay Lilla igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ épületében 

2017. évben alkalmazandó minimális díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak szerint 
határozza meg:  

 
a.) 

Megnevezés Díj Rezsi 
Színházterem (500 m2, 450 fő) 17.500,-Ft/óra 27.500,-Ft/óra (tartalmazza a 

fény- és hangtechnikai 
költségek) 
Végtakarítási díj: 
  50 fő alatt        5.000 Ft 
100 főig              7.000 Ft 
200 főig            10.000 Ft 
200 fő felett      15.000 Ft 

Kisterem (50 m2, 50 fő alatt) 2.400,-Ft/óra  1.600,-Ft/óra  
Nagyterem (50 m2 felett, 50-100 
fő) 

2.800,-Ft/óra 3.200,-Ft/óra  

AULA-STÚDIÓ színházterem 7.000,-Ft/óra 8.000,-Ft/óra 
Pótdíjak: (bér + járulék) 

- ruhatáros (100 főig 1 fő, 
100 fő felett 2 fő) 

- jegykezelő (igény esetén) 
- portás 
- 1 fő munkatárs (igény 

esetén) 

 
1.600,-Ft/fő/óra 
 
1.600,-Ft/fő/óra 
1.600,-Ft/fő/óra 
3.500,- Ft/óra 
 
3.500,- Ft/óra 
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- hang- és fénytechnika 1 
fő (igény esetén) 

- 1 fő gondnok  

 
3.500,- Ft/óra 

Felár a személyes közreműködés 
díjánál hétvégén és 
ünnepnapokon 

 
+ 100% 

 

Felár a személyes közreműködés 
díjánál munkanapokon, 
munkaidőn túl 

 
+ 50% 

 

Bérleti díj kedvezmények 
kizárólag a Színházteremre 
vonatkozóan: 
      a.) Fél napos bérlet (3-6 óra   

időtartamú bérlet esetén) 
        
    b.) „Egész napos bérlet” (6 

órát meghaladó időtartamú 
rendezvény) 

A kedvezmények nem 
vonatkoznak a pótdíjakra és 
felárakra. 

 
 
 
4 órai bérleti díj 
 
 
8 órai bérleti díj 

 
 
 
3 órai rezsiköltség 
 
 
6 órai rezsiköltség 

Önkormányzati intézmények 
kiemelt rendezvényei részére 
polgármesteri engedéllyel 
(Színházterem) 

 
 

 
27.500,-Ft/óra 

 
      b.) Önkormányzati intézmények, a Kaposvári Tankerületi Központhoz tartozó kaposvári 

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények és 
Kaposvár Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatai kedvezményesen, a rezsi 
költség megtérítése ellenében használhatják a kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A 
rezsi költséget a bérleti díjhoz kapcsolódó járulékos költségként kell megtéríteni.  

 
A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári 
székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják kiemelt 
rendezvényeikhez az épületet. 

 
    c.) A rendezvénytermeket az intézményben rendszeresen működő civil szervezetek, 

csoportok meghatározott időben térítésmentesen használhatják. Eseti rendezvények 
tartásakor rezsi költség megtérítése kötelező számukra a bérleti díjhoz kapcsolódó 
járulékos költségként. 

 
    Az 5. a.) pontban foglalt bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.  

 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
    Szalay Lilla igazgató 
 Határidő:  azonnal 
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6.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában  
2017. évben alkalmazandó minimális bérleti díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak 
szerint határozza meg: 

 
 
      a) Egyes létesítmények bérleti díja   
      

Egyes létesítmények cél bérleti díj 
Körcsarnok sportrendezvényre 6.800,-Ft/óra 

egyéb rendezvényre 17.000,-Ft/óra 
Körcsarnok 
tanácsterme 

 3.000,-Ft/óra 

RG edzőcsarnok balett-
terme 

sportrendezvényre 6.400,-Ft/óra 
egyéb rendezvényre 16.000,-Ft/óra 

RG edzőcsarnok 
lefüggönyözhető 1/3 
részei 

tanfolyamok számára 1.800,-Ft/óra 

Asztalitenisz csarnok, 
Kinizsi edzőcsarnok 

sportrendezvényre, edzésre, 
szabadidősportra 

  2.600,-Ft/óra 

egyéb rendezvényre   6.500,-Ft/óra 
Kinizsi edzőcsarnok emeleti edzőterem   1.800,-Ft/óra 
Kinizsi edzőcsarnok iroda 25.197,-Ft/hó 
Szabadtéri pályák atlétikai pálya (öltöző 

nélkül) 
  4.200,-Ft/óra 

öltöző   2.400,-Ft/alkalom 
egyéb szabadtéri területek megegyezés szerint 
műfüves pálya (42m x 22m) 
06:00-22:00 
08:00-15:00 

 
5.000,-Ft/óra 
ingyenes 
(iskolák számára, nevelő 
felügyeletével, előre 
bejelentkezve) 

világítás 1.600,-Ft / óra (félóra a díj 
50%-a) 

Legalább10 alkalomra vonatkozó bérlés esetén 20% 
kedvezmény jár a bérleti díjból.  
(A lefoglalt alkalmak fizetendőek, kivétel, ha bérlő 3 
munkanappal előbb írásban mondja le azt.) 
Városi Kispályás és Középiskolai Bajnokság számára 50%   
kedvezmény jár (bajnoki évadonként minimum 200 óra 
bérlés esetén). 

evezős tanmedence  650,-Ft/óra 
 
       A 6.a) pontban foglalt bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.  
 
       Egyéb rendezvények esetén a berendezés és bontás idejére az egyéb rendezvényekre 

vonatkozó díjak 50 %-a fizetendő. 
Ha a rendezvényre munkaidőn kívül kerül sor, akkor az intézmény a felszámított 
önköltségen, bérleti díjon felül kiszolgálási díjat számíthat fel. 
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        A Kaposvári Tankerületi Központhoz tartozó kaposvári székhelyű és 2012. december 31-
ig önkormányzati fenntartású intézmények kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése 
ellenében használhatják a létesítményeket. A rezsi költséget a bérleti díjhoz kapcsolódó 
járulékos költségként kell megtéríteni.   

 
A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári 
székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények  
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják a létesítményeket. 

 
       6.b) Egyes létesítmények ingyenes használata  
 

A létesítményeket ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, egyesületek és 
ingyenesen szolgálja az alábbi rendezvényeket azzal, hogy a hatályos Áfa-törvény szerinti 
adóköteles tevékenységek után a forgalmi adót az ingyenes használónak meg kell fizetnie. 

 
Sportszervezetek: 

-  Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. (Körcsarnok),  
-  Kaposvári Röplabda Akadémia (Körcsarnok),  
-  1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club (Körcsarnok),  
-   Lovasakadémia SC Ritmikus Gimnasztikai Szakosztálya – ritmikus gimnasztika   

versenyzők (RG csarnok),  
-  Kaposvári Nehézatlétikai SE – birkózók, judo, jiujitsu, aikido (Kinizsi edzőcsarnok),  
-  ÉPÍTŐK Atlétika Club (Atlétika pálya),  
-  FAVORIT Atlétika Club (Atlétika pálya),  
-  Kaposvári Atlétika Club (Atlétika pálya),  
-  Kaposvári Vízügyi SC (Evezős tanmedence),  
-  Kaposvári Asztalitenisz Club (Asztalitenisz csarnok),  
-  Kaposvári Kosárlabdázók Köre Sportegyesület. 
       Szabadtéri létesítmények kivéve a műfüves pálya: 
-  Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (fizikai felmérő tesztek, versenyek  

céljára) 
-  Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 
-  Kaposvári Városi Rendőrkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 
-  Kaposvár területén lévő óvodák, általános- és középfokú iskolák  
-  Szabadidősport 
 
       6.c) Egyes létesítmények önköltség megfizetése melletti használata  
 
       Önkormányzati védnökséget élvező rendezvény esetén a létesítmény kedvezményesen,   

legalább a rezsi megfizetése mellett adható bérbe.  
 
       Az önkormányzati védnökség és az épület kedvezményes használatának engedélyezése a 

sport referens és a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatójának közös szakmai 
javaslata alapján, a jegyző ellenjegyzése mellett a Polgármester hatásköre. 

 
       Felelős:                   Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:             Péterné Szarka Klára sport referens 
                  Dér Tamás igazgató 
       Határidő:                       azonnal 
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7. Önkormányzati költségvetési szerv kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú helyiség, 
vagyontárgy, amennyiben arra jelen határozat egyedi bérleti díjtételt nem tartalmaz, 
folyamatos pályázati kiírás alapján a rezsiköltség + ÁFA mellett az intézményvezető által 
jóváhagyott szabályzatban meghatározott díjtétellel adható bérbe.  
Állami- vagy önkormányzati közfeladathoz kapcsolódó használat esetén a polgármester 
javaslatára az intézmény vezetője a rezsiköltség + ÁFA fizetése mellett a használat díjának 
megfizetését részben vagy egészben elengedheti. 

 
       Felelős:                     Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:        költségvétési szervek vezetői 
       Határidő:                  azonnal 
 
8.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérleményekre 
kötött bérleti szerződések esetén érvényesíti a  2016. évre vonatkozó 100,4 % mértékű 
inflációt.   

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György igazgató 
       Határidő:           2017. március 31.  
 
9.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati 

intézményekben dolgozók foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát ellátó orvosok e 
tevékenységük során az orvosi rendelőket ingyenesen használják a rendelők 
rezsiköltségének a praxist üzemeltető orvos részére történő megfizetése mellett.   
Amennyiben a bérleti díjat Áfa fizetési kötelezettség terheli, az Áfa összegét az orvosoknak 
meg kell fizetniük. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester  
Közreműködik:         Molnár György igazgató 
              Sziberné Fehér Éva igazgató 
Határidő:              azonnal 

 
 
-----13. Előterjesztés Kaposvár vasútállomás felvételi épülete előtti csapadékvíz-elvezető 

rendszer üzemeltetésbe történő átadásának megállapodásáról----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Az elmúlt évtizedek beruházásai kapcsán több alkalommal kaptak 
ígéretet arra, hogy az önkormányzat a beruházások kapcsán megszünteti a vasútállomás 
felvételi épülete előtt esetenkénti árvízi állapotokat. Ilyen ígéret hangzott el legutóbb a MÁV 
beruházás-, illetve a közösségi közlekedési központ beruházás kapcsán is. A Pénzügyi 
Bizottság ülésén ez a kérdés felvetődött és a válaszokból adódóan nyilvánvalóvá vált, hogy a 
másfél milliárdos MÁV beruházás sem oldja meg a problémát. Az is elhangzott, hogy a 10,5 
milliárdos közösségi közlekedési központ beruházásra szánt összeg csökkentése, a műszaki 
tartalom módosítása nem tudják megakadályozni ezeket az árvízi helyzeteket. Tud-e valamit 
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mondani polgármester úr, hogy végül is mi lesz itt a megoldás, hogy ez a város fél közlekedését 
megbénító helyzet, ami évente többször előfordul, megszűnjön, vagy mérséklődjön?  
  
Szita Károly polgármester: Főmérnök úrtól megnyugtató választ kapott képviselő úr 
kérdésére. Kérte Tóth István főmérnök urat ossza meg a választ. 
  
Tóth István városi főmérnök: Az előterjesztés tárgyát képezi, nem az fogja megoldani a 
vasútállomás előtti terület csapadékvíz gondjait. Ez az állomás előtti járda, közterület, illetve 
tető lefolyóknak a vízelvezetését szolgálja. A vízelvezetést a tervezett TOP-os 
csapadékcsatorna programban a vasút alatti áteresz átépítése, illetve közlekedési csomópont 
kapcsán tervezett új csapadékcsatorna, ami megosztja a Dózsa György utca vízgyűjtő területét, 
a Baross vízgyűjtő területét. Ennek kell tudnia majd azt, hogy ezek a gondok megszűnjenek. 
 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4125   Száma: 17.02.23/13/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 12:17  
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: 
 
21/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztéshez 
mellékletként csatolt Kaposvár vasútállomás felvételi épülete előtti csapadékvíz-elvezető 
rendszer üzemeltetésbe történő átadásáról szóló megállapodást és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 
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-----14. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Tapasztalhatták, hogy ez az előterjesztés sokkal több 
közművelődési megállapodást hoz ide a megszokottnál. Ez egy törvényi változás 
következménye, a törvény úgy rendelkezett, hogy közfoglalkoztatottakat azon civil szervezetek 
kérhetnek és kapnak is, akik közművelődési megállapodást kötnek a települési 
önkormányzattal. Ez egy helyes döntése volt a törvényalkotónak, mégpedig azért volt helyes 
döntése, mert bemutattatja a közfoglalkoztatást, a közfoglalkoztatottakat igénylő civil 
szervezetek és a város kapcsolatát. Mire is kérik, mivel tudnak hozzájárulni a város 
közösségének az életéhez, a jobb életéhez. Ezért került most ide ennyi közművelődési 
megállapodás, mindegyeiket jó szívvel ajánlja a testületnek. 
 
  

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4126   Száma: 17.02.23/14/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 12:19  
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: 
 
 
22/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Déryné 

Vándorszíntársulattal a 2017. december 31-ig terjedő időszakra közművelődési 
megállapodást köt. A megállapodás értelmében a társulat részére az Önkormányzat a 2017. 
évi költségvetési rendeletében foglaltak szerint 600 E Ft támogatást biztosít. A Közgyűlés 
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felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. mellékletében foglalt közművelődési 
megállapodás aláírására.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Molnár György igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2017. március 14. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Mikrokozmosz 

Művészeti Alapítvánnyal a 2017. december 31-ig terjedő időszakra közművelődési 
megállapodást köt. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú 
mellékletét képező közművelődési megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
Határidő:  2017. március 14. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Somogy Táncegyüttes 

Alapítvánnyal a 2017. december 31-ig terjedő időszakra közművelődési megállapodást köt. 
A testület a megállapodásban rögzített kulturális tevékenység, fellépések megvalósítására az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében az Alapítvány részére 2700 E Ft 
támogatást biztosít. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. számú 
mellékletében foglalt közművelődési megállapodás aláírására.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Szalay Lilla igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. március 14. 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Szárnyas Szó 

Alapítvánnyal a 2017. december 31-ig terjedő időszakra közművelődési megállapodást köt. 
A testület a megállapodásban rögzített kulturális tevékenység, fellépések megvalósítására az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében az Alapítvány részére 1000 E Ft 
támogatást biztosít. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4. számú 
mellékletében foglalt közművelődési megállapodás aláírására.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. március 14. 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Berzsenyi Dániel 

Irodalmi és Művészeti Társasággal a 2017. december 31-ig terjedő időszakra 
közművelődési megállapodást köt. A testület a megállapodásban rögzített kulturális, 
közművelődési tevékenység megvalósítására az Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
rendeletében a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság részére 4000 E Ft 
működési, a Takáts Gyula Emlékház működtetési költségeihez 1250 E Ft támogatást 
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biztosít. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 5. számú 
mellékletében foglalt közművelődési megállapodás aláírására.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. március 14. 
 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Szent Imre Öröksége 

Ifjúsági és Szociális Alapítvánnyal, a Kaposvári Egyházmegyével, a Kapos Art Képző- és 
Iparművészeti Egyesülettel, a Somogy Megyei Néptánc Szövetséggel, a Szabadművészeti 
Társaság Közhasznú Egyesülettel, a Somogy Megyei Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulattal, a Zenekedvelők Egyesületével és a Kapos Baranta Hagyományőrző, 
Harcművészeti, Néptánc, Kulturális és Sport Egyesülettel a 2017. december 31-ig terjedő 
időszakra közművelődési megállapodást köt, és a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert 
az előterjesztés 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. számú mellékletét képező közművelődési 
megállapodások aláírására.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató  
Határidő:  2017. március 14. 
 
 
 

-----15. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről----- 
 

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

 
 

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

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

#: 4127   Száma: 17.02.23/15/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 12:20  
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: 
 
23/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a polgármester 2017. évi, 
összesen 86 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

2017. március 20. napjától 2017. május 2. napjáig – 30 nap 
2017. július 17. napjától 2017. augusztus 31. napjáig – 34 nap 

2017. november 28. napjától 2017. december 29. napjáig – 22 nap 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző  
Határidő: folyamatos 
 
 
-----16. Előterjesztés a Közgyűlés által egyes testületekbe delegált személyekről----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: Két elvet határoztak meg, hogy egy személy ne legyen több 
testületnek a tagja egyszerre. Ugyanakkor az előterjesztés egyértelműen tartalmazza, hogy van 
olyan személy, akit egyszerre több – egészen pontosan három – bizottságba akarnak delegálni. 
Semmi baja nincs vele, csak a kérdése az, hogy amit az előterjesztés szövegében jelezett akarja-
e tartani polgármester úr, vagy ez most annyira nem lényeges, maradjanak annyiban, ami bent 
van az előterjesztésben? 
  
Szita Károly polgármester: Legfontosabb oka ennek az előterjesztésnek az volt, hogy főleg a 
kaposvári közszolgáltató Holdingnál nagyon átalakult a struktúra. Több új Kft. lett, lesznek 
olyan Kft-k, amelyek már nem fognak működni, mert megváltoztak azok a törvények, amelyek 
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ezeknek a gazdasági társaságoknak a létrehozatalát korábban indokolták, most pedig már nem 
teszik indokolttá. Kérte a kollégáit arra, és elsősorban alpolgármester urat, hogy teremtse meg 
azt a lehetőséget a delegáltak tekintetében, hogy elsősorban a Gazdasági Igazgatóságon dolgozó 
kollégákat be tudja rakni a Felügyelő Bizottságokba. Úgy, hogy rendezze át olyan mértékben a 
struktúrát, hogy azt is vegye figyelembe, hogy ott, aki több helyen van, az a lehetőség szerint 
kevesebb helyen legyen. Nem minden esetben tudta ezt figyelembe venni. Elsőrendű oka az 
volt, hogy szeretett volna lehetőséget biztosítani önmaguknak, hogy a Gazdasági 
Igazgatóságból is delegálhassanak tagokat ezekbe a testületbe. 
  
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4128   Száma: 17.02.23/16/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 12:22  
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: 
 
24/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Közgyűlés által egyes testületekbe 
delegált személyekről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 

1. A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. alapító okirata a XII/2., a XII/3., valamint a XII/8. 
pontjainak módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 

Az alapszabály XII/2. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 

„XII/2. 

A Felügyelőbizottság 4 tagból áll.” 

 

Az alapszabály XII/3. pontjában a társaság Felügyelőbizottsága az alábbi személy 
jelölésével egészül ki: 

„4. Molnár György (an.: Tobak Valéria), 7400 Kaposvár Fő u. 70. szám alatti lakos” 
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Az alapszabály XII/8. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
 
„XII/8. 
A Felügyelőbizottság az első ülésén a Korelnök vezetésével tagjai közül Elnököt 
választ. 
 
A Felügyelőbizottság – a Ptk. és a jelen Alapszabályban foglalt vonatkozó 
rendelkezések betartásával – maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, 
amelyet a legfőbb szerv hagy jóvá. 
 
A Felügyelőbizottság üléseit a Felügyelőbizottság Elnöke vagy az általa kijelölt tag, 
ezek hiányában a Korelnök vezeti. 
A Felügyelőbizottság ülését a Felügyelőbizottság Elnöke hívja össze, az ülés 
összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja 
írásban kérheti az Elnöktől. 
A kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül az Elnök köteles a társaság 
székhelyére legkésőbb 30 napon belüli időpontra az ülést összehívni. 
Ha az Elnök a kérelemnek a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem tesz eleget, a 
tag maga jogosult az ülés összehívására. 
 
A Felügyelőbizottság testületként jár el, az ülés határozatképes, ha legalább 3 tag jelen 

van. 

 
A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 
 
A Felügyelőbizottság Elnökének akadályoztatása esetén az általa kijelölt 
felügyelőbizottsági tag vagy ennek hiányában a Korelnök jár el.  
A Felügyelőbizottság határozataival, illetve írásba foglalt nyilatkozataival kapcsolatos 
kiadmányozási jogot a Felügyelőbizottság Elnöke gyakorolja.” 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató  
Határidő:   2017. március 17. 

2. A Közgyűlés a 281/2014.(XII.10.) önkormányzati határozat 3. pontját 2017. március 1-
től az alábbiak szerint módosítja: 

A 3.A/ KAPOS HOLDING Zrt. felügyelőbizottságába 4. tagként Molnár György urat 
delegálja. 

A 3.D/ Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába Vajda 
Imréné helyett dr. Kaposvölgyi Líviát delegálja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető  
Határidő:   2017. március 17. 
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3. A Közgyűlés a 281/2014.(XII.10.) önkormányzati határozat 4. pontját 2017. március 1-
től az alábbiak szerint módosítja: 

A 4.A/ Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. felügyelőbizottságába Mihalecz András 
helyett Oláhné Pásztor Andreát, továbbá Gíber Erzsébet helyett Nagy Attilát javasolja. 

A 4.B/ Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. felügyelő-
bizottságába Nagy Attila helyett Bodrogi Róbertnét javasolja. 

A 4.C/ Kaposvári Közlekedési Zrt. felügyelőbizottságába Gelencsér Ferencné helyett 
Ráczné Varga Máriát javasolja. 

A 4.E/ KAVÍZ Kaposvári Víz és Csatornamű Kft. felügyelőbizottságába 4. tagként 
Balogh Beátát javasolja. 

A 4.J/ Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába Mihalecz 
András helyett Oláhné Pásztor Andreát javasolja. 

A 4.K/ Kaposvári Környezetvédelmi Kft. felügyelőbizottságába Mihalecz András 
helyett Oláhné Pásztor Andreát javasolja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:   2017. március 31. 

 
 

-----17. Előterjesztés a 2017. évi kiemelt városi rendezvényekről----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Az előterjesztés két részből áll, egyrészt Katona Zsuzsa 
kolléganője beszámol a 2016-os rendezvényekről, hogy hogy sikerültek és egyben javaslatot is 
tesz a 2017. évi kiemelt városi rendezvényekre és azok pénzügyi finanszírozására. Több mint 
100 millió forint, amit fordítanak ezekre a rendezvényekre és ez egy nagyon jelentős, nagyon 
tekintélyes összeg, hasonlóan a tavalyi évhez. 2017. évi költségvetésükben már rendelkeztek 
ennek a pénzügyi forrásáról, most gyakorlatilag ezen pénzügyi forrás tartalommal való 
megtöltése az, amelyik itt van előttük.  
 
  

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

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

#: 4129   Száma: 17.02.23/17/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 12:24  
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: 
 
25/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2017. évi kiemelt városi 
rendezvényekről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az alábbi 
rendezvényeket sorolja Kaposvár kiemelt rendezvényei közé: 

 
Kiemelt rendezvény Időpont  

Kaposvári Farsang – Dorottya 
Napok 

február 3–5. 

Rippl-Rónai Fesztivál május 25–28. 

Katonazenekar Fesztivál június 2.  

Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági 
Labdarúgó Fesztivál 

július 2–8. 

 

Kaposvári Nemzetközi 
Kamarazenei Fesztivál 

augusztus 13–19. 

Országos érdeklődésre számot tartó 
tárlat 

augusztus 15. 

Miénk a város  szeptember 1–3. 

Méz Fesztivál szeptember 8–9. 

Kaposvári Advent − Karácsonyi 
ünnepek 

december 3. –  
december 24. 



63 

 

Szilveszter december 31. 

Újévi koncert 2018. január 2. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
Határidő:  2018. január 2. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi Kaposvári Farsang – Dorottya 
Napok programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális 
Központot. A rendezvény megrendezéséhez a Közgyűlés 2600 E Ft összegű 
támogatást biztosít.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Molnár György igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2017. február 24. 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi Rippl-Rónai Fesztivál 
művészeti programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális 
Központot. A fesztivál megrendezéséhez a Közgyűlés 21 000 E Ft összegű 
támogatást biztosít.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Molnár György igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2017. május 31. 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi Katonazenekari Fesztivál 
megszervezésére az Együd Árpád Kulturális Központ részére 1500 E Ft összegű 
támogatást biztosít.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. június 1. 
 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó 
Fesztivál (Youth Football Fesztivál) megrendezésével megbízza a Jogo Bonito Európa Kft.-t, 
és megvalósításához 8000 E Ft pénzügyi forrást biztosít. A 1. mellékletben szereplő, a 2017-re 
vonatkozó együttműködési megállapodást jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert 
a szerződés aláírására. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
    Jenei Zoltánné igazgató 
 Határidő:  2017. július 10. 
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6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál alatt 
megnyíló nagyszabású kiállítás megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális 
Központot. A Közgyűlés a tárlat megszervezésére az Együd Árpád Kulturális Központ 
költségvetésében jóváhagyott 2500 E Ft-hoz 500 E Ft többlettámogatást biztosít. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
Molnár György igazgató 
Szalay Lilla igazgató  

Határidő:  2017. augusztus 13. 
 

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a VIII. Miénk a város fesztivál 
megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A rendezvény 
megszervezéséhez a Közgyűlés 15 000 E Ft támogatást biztosít. 
  
 Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
Molnár György igazgató 
Szalay Lilla igazgató  

Határidő:  2017. szeptember 1.  
 

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Méz Fesztivál megrendezéséhez 500 E Ft 
támogatást, valamint a fesztivál idejére a belvárosi övezetben térítés nélküli közterület-
használatot biztosít a szervező Zselici Méhész Egyesület számára. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő:  2017. szeptember 8. 
 

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Advent − Karácsonyi Ünnepi 
Hetek rendezvénysorozat megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. 
A rendezvények megszervezésére a Közgyűlés az Együd Árpád Kulturális Központ 
költségvetésében jóváhagyott 2000 E Ft-hoz 600 E Ft többlettámogatást biztosít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Molnár György igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2017. december 20.  
 

10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Szilveszter rendezvény 
megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A rendezvények 
megtartásához a Közgyűlés 6000 E Ft támogatást biztosít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Molnár György igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2017. december 31.  
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11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi újévi koncert megszervezéséhez 
az Együd Árpád Kulturális Központ részére 2200 E Ft támogatást biztosít. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Molnár György igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2018. január 2.  
 

12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a rendezvények szervezőinek 
figyelmét arra, hogy éljenek a pályázati lehetőségekkel. A tervezettet meghaladó támogatás 
összege csökkenti az önkormányzati hozzájárulást. 
  
 Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
Szirják Imréné igazgató  

Határidő: 2017. december 31. 
 
 

-----18. Előterjesztés Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 
küldetésnyilatkozatának elfogadásáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Az előterjesztés kapcsán megjegyezte, hogy március első 
napjaiban kéri, hogy rendkívüli Közgyűlésen jöjjenek össze, valamikor a késő délutáni órában. 
Pontosan azért, mert március 31-el lejár a múzeum igazgatónak a kinevezése. Önök az ezt 
megelőző Közgyűlésen már döntöttek az igazgatói pályázatnak a kiírásáról és szeretné, ha még 
március 31-i előtt döntenének arról, hogy ki lesz a Megyei Hatókörű Városi Múzeum 
igazgatója. Most jelzi, kéri a részvételüket március első napjaiban rendkívüli Közgyűlés 
részvételére, amelynek fő oka az igazgatói pályázat elbírálása. 
 
 

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

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

#: 4130   Száma: 17.02.23/18/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 12:25  
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: 
 
26/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 
küldetésnyilatkozatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt az előterjesztés mellékletének 
megfelelő tartalommal elfogadta. 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
    dr. Ábrahám Levente igazgató 
Határidő:  azonnal  
 
 

-----19. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

 
 

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

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

#: 4131   Száma: 17.02.23/19/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 12:26  
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: 
 
27/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 153/2014. (VI. 25.) 

önkormányzati határozatnak a kölcsön visszafizetésére vonatkozó határidejét 2017. 
március 31-re módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. március 31. 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 250/2014. (XI. 13.) 

önkormányzati határozat 2., 3., és 4. pontjának határidejét 2017. december 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. december 31. 
 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 173/2014. (VIII. 26.) 

önkormányzati határozat 1. és 2. pontjának határidejét 2017. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. december 31. 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 27/2015. (II. 26.) 

önkormányzati határozat 20. pont d), e) és f) alpontjának  határidejét 2017. május 31-re 
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módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. május 31. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 145/2015. (IX. 10.) 

önkormányzati határozat 1., 3., 4., és 5. pontjának határidejét 2017. december 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. december 31. 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 25/2016. (II. 25.) 

önkormányzati határozat 2. pont a) és c) alpontjának határidejét 2017. április 30-ra 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:  2017. április 30. 
 
7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a polgármester 2016. évi 

szabadságának ütemezésére adott tájékoztatatást. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 Határidő:  folyamatos 
 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 66/2016. (IV. 28.) 

önkormányzati határozat 10. pontjának határidejét 2017. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. március 31. 
 
9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 137/2016. (VIII. 29.) 

önkormányzati határozat határidejét 2017. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. december 31. 
 
10) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 145/2016. (VIII. 29.) 

önkormányzati határozat 3. pont c) alpontjának határidejét 2017. december 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:  2017. december 31. 
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11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 164/2016. (IX. 22.) 
önkormányzati határozat 4. pontjának határidejét 2017. március 31-re módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. március 31. 
 
12) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 198/2016. (XI. 10.) 

önkormányzati határozat 9. pontjának határidejét 2017. május 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. május 31. 
 
13) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 213/2016. (XI. 10.) 

önkormányzati határozat határidejét 2017. március31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. március 31. 
 
14) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 225/2016. (XII. 8.) 

önkormányzati határozat 11. pontjának határidejét 2017. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. március 31. 
 
15) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 232/2016. (XII. 8.) 

önkormányzati határozat határidejét 2017. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. március 31. 
 
 

-----20. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Víziközmű-üzemeltető és  
Szolgáltató Kft. megszüntetéséről----- 

 
 

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

Szita Károly polgármester: Talán emlékeznek rá a vízszolgáltatók tekintetében is jelentős 
törvényi változások születtek az elmúlt években. Ezeknek a törvényi változásoknak az volt a 
lényege, hogy a szolgáltatási területen levő népességszámhoz kötötték azt, hogy ki kap 
szolgáltatói engedélyt és ki nem kap szolgáltatói engedélyt. Amikor ezt a Kft-t létrehozták a 
megyével is együttműködve, akkor még jóval nagyobb szolgáltatási terület volt az, ami 
informálisan kikerült a törvénykezők közül, hogy milyen lakóegyenértéknek kell megfelelniük, 
hogy továbbra is szolgáltathassanak. Ezt követően alacsonyabb létszámban, de megszülettek a 
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döntések. Kaposvár a vízszolgáltatás tekintetében jelentős lakónépességet lát el és meg is kapta 
az üzemeltetésről szóló törvényi felhatalmazást, így nincs szükség már erre, az amúgy sem 
működő Kft-re. 
  

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4132   Száma: 17.02.23/20/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 12:27  
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: 
 
28/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Dél-Dunántúli Regionális 
Víziközmű-üzemeltető és Szolgáltató Kft. megszüntetéséről szóló előterjesztést és a Dél-
Dunántúli Regionális Víziközmű-üzemeltető és Szolgáltató Kft. végelszámolással történő, 
jogutód nélküli megszüntetésével egyetért. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 
megszüntetéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 
 
 

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

 
 

-----21. Előterjesztés emlékmű felállításáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: A Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezte azt, hogy 
azon német nemzetiségek emlékére, akiket kitelepítettek állítsanak emlékművet Kaposváron. 
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A Vasútállomás előtt, ízléses környezetben, a virágágyás kövére felírva, illetve egy szép 
áttetsző bőrönd műemlékkel állítanának erre lehetőséget. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
finanszírozza, de már megkeresték, hogy nem biztos, hogy elég lesz számukra a pénz, így 
adjanak hozzá. Polgármesteri keretből előfinanszírozza, azt követően kérni fogja a képviselők 
hozzájárulását, az ÁFA-t fogják valószínűleg kérni.  
 
  

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

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Szeretné támogatni az emlékművet. 
 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 4133   Száma: 17.02.23/21/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 12:29  
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: 
 
29/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Német Nemzetiségi 
Önkormányzata a 9053 hrsz.-ú közterületen saját költségére a kitelepítettek emlékezetére 
emlékművet emeljen. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:  2017. június 1. 
 
 

-----22. Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4134   Száma: 17.02.23/22/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 12:30  
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: 
 
30/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2016. évi 
költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----23. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2016. IV. negyedév)----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 4135   Száma: 17.02.23/23/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 12:30  
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: 
 
31/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2016. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 

-----24. Előterjesztés a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj megállapításáról, 
valamit az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 4/2006. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 

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

 
 

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

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

#: 4136   Száma: 17.02.23/24/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 12:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 11/2017.(II.28.) 
önkormányzati rendeletét a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj megállapításáról, 
valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 4/2006.(II.28.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----25. Előterjesztés a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
dr. Csillag Gábor jegyző: A Jogi Bizottság nem támogatta az előterjesztést. 
 
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: Az Önkormányzat szándéka mennyire lett egyeztetve a Kamarával, 
vagy a vendéglátókat képviselő Szakmai Érdekvédelmi Szervezetekkel, például a KISOSZ-al, 
ha jól tudja, van vendéglátó tagozata? Mi a véleményük a szándékukról? 
  
dr. Csillag Gábor jegyző: A rendelet tervezet megalkotása előtt tájékozódtak. Megküldték a 
Fogyasztóvédők Országos Egyesületének Somogy Megyei Szövetségéhez, akik támogatták, 
illetőleg az Érdekegyeztető Fórum keretében valamennyi ilyen szervezet meghívásra került és 
ott tájékozódhattak. Az, hogy nem jött el a Kamara, arról nem tehetnek, meghívták, a 
lehetőséget teljes egészében biztosították. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: Tegnap bizottsági ülésen is elhangzott az az információ, hogy nem 
volt jelen a Kamara a KIÉT ülésén, nem tudta elmondani a véleményét az előterjesztéssel 
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kapcsolatban. Fontosnak tartaná, hogy úgy tárgyaljanak egy ilyen előterjesztést, hogy az érintett 
szervezeteknek az érdekképviseleti szervezetén legalább állást foglaljanak. Ez jó lenne és 
hasznos lenne szerinte. Amit bizottsági ülésen is megkérdezett, kijelölnek most övezeteket és 
abból két létesítményt kiemelnek. Az egyiket azért, mert lakossági észrevételek és panaszok 
voltak a működésével kapcsolatban. A másikat meg azért, mert a közrendet zavarja a 
létesítménynek az éjszakai működése. Ezzel kapcsolatban tette fel azt a kérdést, hogy nem 
diszkriminatív-e a rendeletük, a rendeleti szabályozásuk, ha egyértelműen övezeteket 
határoznak meg, akkor mégis kivételeket képeznek övezeten belül. Övezeten kívül meg nem 
engednek olyan létesítményeket működni, amelyeknek a működése nem zavarja a lakóknak a 
nyugalmát, ugyanakkor Kaposvárnak ahhoz a pezsgéséhez hozzátartozna. Leginkább a fiatalok 
szórakozási lehetőségeit szolgálja úgy, hogy közben nem zavarja a lakóknak a nyugalmát. 
  
 
Torma János tanácsnok: Kimondottan a lakótelepi részről, a lakótelepi környezetben működő 
vendéglátó ipari egységekben működő egységekről beszél. Hozzá is rengeteg panasz érkezik 
ezeknek a működésével kapcsolatosan, akár az egységen belül, akár az egységen kívül, előtte 
stb. Ezeknek a panaszoknak a döntő többsége úgy gondolja, hogy jogos és orvosolható. Minden 
olyan kezdeményezést a módosítást, rendeletet támogat, amelyekkel ezek a panaszok és 
észrevételek csökkenthetők. Ha ez nyitva tartás korlátozás, akár fokozottabb ellenőrzés, 
fokozottabb szankció teljesen mindegy, a lényeg számukra az, hogy a panaszok drasztikusan, 
jelentősen csökkenjenek.  
  
 
dr. Csillag Gábor jegyző: Ugyanazt tudja válaszolni, amit a bizottsági ülésen. Az 
Alkotmánybíróság úgy rendelkezett, hogy a település egészét tekintve nem hozhatnak olyan 
rendelkezést, amely a település egészét tekintve jelent egy tiltó rendelkezést. Övezeteket létre 
lehet hozni, ez mindenképpen megengedett és övezeteken belül egyrészt településszerkezeti 
okból sem lehet olyan homogén övezetet létrehozni a városon belül, ami minden 
követelménynek ilyen szinten megfelelne. Az, hogy két esetben kivételt tesznek, kimondottan 
rendőrségi felhívás érkezett, hogy gondolják át annak az üzletnek a nyitvatartási szabályozását, 
mert olyan mennyiségű bűncselekmény kötődik a vendéglátó helyiségnek a környékéhez és a 
bűncselekmények nagy része abból a vendéglátó helyiségből indul ki, hogy indokolt lenne 
ennek a megszüntetése. A másik ok egy lakossági panasz, azt gondolja, hogy ilyen alacsony 
szintű kivétel az még belefér, az még erősíti azt a szabályt, hogy nem diszkriminálnak. 
Övezeten kívül nem vonhatnak be, az valóban diszkrimináció lenne. 
 
 
Szita Károly polgármester: Ez az egyik megoldás, amiről jegyző úr most előterjesztést 
készített. Véleménye szerint nem ez a jó megoldás. Az a nagyon fontos szempont indokolta az 
előterjesztés ide hozatalát, hogy Kaposváron van ötszázharminc valahány vendéglátóhely, 
kocsma. Látták a közbiztonsági előterjesztésből az ittas vezetők számát. Ebből jegyző úr egy 
olyan javaslatot hozott, hogy az ötszázharminc valahányból 36 esetben azzal a javaslattal él, 
hogy este tíz óráig legyen meghatározva a nyitva tartásának az ideje. Ebben a 36-ban már 
vannak olyanok, amelyeket gyakorlatilag már nem is érint, mert tíz óráig vannak nyitva és csak 
néhányat érint, amelyek tíz órát követően vannak nyitva, de most bekorlátozzák a nyitva 
tartásukat. Ennek az az elsődleges oka, hogy működtetőjük, működésük, vendégkörük olyan 
hatással jár a környéken élőkre, amely zavarja a nyugalmukat. Azt gondolja, hogy ez 
megengedhetetlen, ezt nem szabad megengedni, ez ellen tenni kell valamit. Ugyanakkor ezt az 
egész előterjesztést ennek a módját, amit jegyző úr behozott, ennek az a következménye, hogy 
beleeshetnek olyan vendéglátó egységek is – azon szabályok alapján, amiket elmondott – 
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amelyekre nincs panasz. Vagyis őket úgy sérti egy ilyen rendelet tervezet, hogy nem érdemelték 
ki. Mi ennek az oka, hogy ez így kialakult? Rossz törvényi szabályozás. Kérte jegyző urat írja 
le az előterjesztésben azt a példát, ami az üzembentartó személyének a változásáról szól. Van 
egy kocsma, ez a Kis Dorottya, rengeteg panasz érkezett az elmúlt esztendőkben erre a 
vendéglátó ipari egységre. Most egyet emelt ki abból az 5-6-ból, amire jellemző, hogy állandó 
panaszok érkeznek. Nem tartották be a nyitvatartási időt, zajongtak, úgy viselkedtek, ahogy 
nem illő, ennek elejét kell venni. Egy olyan törvényi szabályozás született meg az elmúlt egy 
esztendőben talán, amely azt a lehetőséget biztosítja az üzemeltetőknek, hogy elég csak 
bejelenteni azt, hogy most kocsmát nyit és megjelöli azt az időpontot, hogy meddig kíván nyitva 
tartani. Nincs mérlegelési lehetősége 30 napig senkinek, hogy ezt megakadályozza, még akkor 
sem, ha tudva levő ez kár, és kártékony lehet. Ez a törvényi szabályozás. Ebben az esetben az 
történt, hogy korlátozták kollégái – nagyon helyesen – mert jogosnak tartották a panaszokat tíz 
óráig a nyitva tartást. Erre az üzemeltető úgy döntött – volt már ilyen eset Kaposváron –, hogy 
a jó szándékú törvény akaratát kijátssza, mégpedig létrehoz egy másik üzemeltető szervezetet 
a saját nevén. Ettől a pillanattól kezdve újra indul a 30 nap, csak bejelenti, hogy éjfélig van 
nyitva. Ez a törvényi szabályozás adta és hozta azt a megoldást, amit jegyző úr ide terjesztett. 
Ha rendet akar e tekintetben, akkor ezt a lehetőséget kell biztosítani. Véleménye szerint két 
másik megoldást meg kell próbálniuk előtte, mielőtt ezzel a rendelettel élnek. Eltökélt abban, 
hogy az a vendéglátó ipari egység, ahol kábítószer van, ahol az üzemeltető nem tudja betartani 
a közösségi normákat, hogy úgy üzemelteti a vendéglátó ipari egységet, hogy az bizonyíthatóan 
zavarja a környéken élőknek a nyugalmát magának az üzleti körnek a tevékenysége, akkor 
jegyző úr dolga, hogy bezárassa ezt az egységet. Nem kollektív büntetésként, hanem azokat az 
egységeket zárassa be és zárja be. Egy esetben hivatkozhat, hogy ez nem sikerült neki, ha 
megmutatja, hogy a törvény nem teszi számára ezt lehetővé, akkor viszont a törvényt kell 
módosítani. Ezért mondja azt, hogy ez az előterjesztés feltár egy problémát, erre választ kell 
adni, nem lehet egyetlen egy olyan kocsma sem, amely úgy működik, hogy zavarja az ott élők 
nyugalmát. Jegyző úr zárassa be és vonassa vissza a működési engedélyt annak, amely 
bizonyíthatóan zavaró hatást okoz. Ezzel párhuzamosan, ha szükségét látja, tegyen egy 
törvénymódosítási javaslatot, amit felvállal és visz a törvényalkotók felé. Rendszeres 
ellenőrizni kell, ha kell, a közterület-felügyelőknél éjszakai járőrszolgálatot rendelnek el. 
Ugyanakkor meg kell találniuk azt a megoldást, hogy olyanokat ne korlátozzanak, amelyek 
normális módon tudják ezt a lehetőséget biztosítani mindazoknak, akik igénybe akarják venni. 
Ügyrendi javaslattal él, hogy jelen pillanatban még ne hozzanak döntést.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 4137   Száma: 17.02.23/25/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 12:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az ügyrendi 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: 
 
32/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának 
rendjéről szóló előterjesztést levette napirendjéről. 
 
 
-----26. Előterjesztés az Együd Árpád Kulturális Központ pályázaton való részvételének 

jóváhagyásáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: A Megyei Önkormányzat talán központi forrásból, vagy Európai 
Uniós támogatással létrehozta a Vigasságok terét bent a belvárosban. Ami nem Vigasságok 
tere, hanem parkoló. A Megyei Önkormányzatnak van teljesítési kötelezettsége is arra, hogy 
ott különböző indikátorokat teljesítsen. Ebben segítséget kért az önkormányzattól, hogy ezeket 
az indikátorokat teljesíteni tudja. Alapvetően a város elvárása az, hogyha bent a belvárosban 
épült egy szép közösségi tér, az funkcióval is legyen megtöltve és a funkció az nem autóparkoló. 
Kiírnak egy pályázatot a Vigasságok terének az üzemeltetésére és azzal a javaslattal fordul a 
testület felé, hogy az Együd Kulturális Központ kapjon felhatalmazást arra, hogy benyújthatja 
a pályázatát, hogy az önkormányzat működtethesse a belső udvart, a Vigasságok terét. Akkor 
megosztva – több városban ez nagyon jól működik – a nagy rendezvények idején a különböző 
helyszíneket a Vigasságok terét is tudnák használni, nagyobb területet tudnának bevonni a jó 
szórakozást segítő helyiségek közzé. Erről szól gyakorlatilag az előterjesztés. 
  

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok: A felújításra került összes létesítményről szó van, vagy csak arról, 
amire utal az előterjesztés közönségszervező irodák és az udvar? A közönségszervező irodák 
alatt mit kell érteni? Ott több féle létesítmény felújításra került, vendéglátásra is alkalmas 
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helyiség is van, van kézműves üzletek működtetésére is alkalmas helyiség. A közönségszervező 
irodákba mit kell beleérteni és mit kell beleérteni az irodákba?  
  
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens: A kiírt pályázat ebben az esetben magára a 
Vigasságok terére, az udvarra, mint létesítmény részre vonatkozik, illetve a közönségszervező 
irodákra, ami az épület keleti szárnyában található, ez körülbelül 150 m2. Itt azt is kell érteni, 
hogy ide programokat lehet szervezni, tehát nem irodaként fognak pusztán működni, hanem 
leginkább kulturális programoknak a helyszínei lehetnek.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 

Kováts Imre képviselő: Megnézte az elmúlt félévtized önkormányzati támogatási összegét, 
2014-ben magasabb volt azonos műszaki tartalommal, mint most 2017-ben lesz. Azt gondolja, 
ahhoz, hogy valóban ne csak populáris rendezvények legyenek, a kisebb rendezvényekre, ahol 
2-3 millió forint van, kicsit több támogatást kellene adni. A Polgármesteri Hivatal 
tevékenységénél úgy érzékelte a polgármester zárszavában, mintha ő a hivatal dolgozóinak a 
munkáját értékelte volna, az adót. Kihangsúlyozta, pont az adóügyi iroda kapcsán tett többször 
az elmúlt másfél évtizedben észrevételt. Hangsúlyozta, soha nem volt negatív véleménye a 
Hivatal munkájáról és az általa felvetett kérdés nem a Hivatal munkáját minősíti, hanem egy 
pozitív gazdálkodási folyamat, és az azzal szemben álló ellentmondásnak a felvetését szolgálta. 
Mielőtt bárki is a polgármester úr munkára vonatkozó értékelését személyével kapcsolatosan 
félreértené, ezért tartotta szükségesnek elmondani. 
  
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Képviselő úr azt mondta esett a város támogatása, viszont 
jelezné, hogy több tízmillió nagyságrendben pályáztak, és most is benne van az 
előterjesztésben, hogy pályázniuk kell. Úgy gondolja, hogy a hiányzó összeg bőven be fog 
jönni, hogy ne csak úgymond sima padlós rendezvények, hanem egy kicsit felturbózott 
rendezvények lehessenek. Ez benne van az előterjesztésben. 
  
Szita Károly polgármester: Tudja, hogy nehéz volt a mai délelőtt, mert két nagyon hosszú 
beszámolót hallgattak meg és már elfáradt mindenki. Azt javasolná, hogy a hozzászólásukat 
mindig az adott előterjesztéshez tegyék. A nagyrendezvényekhez kapcsolódó előterjesztés fél 
órával ezt megelőzően volt, akkor nagyon szívesen veszi, az akkori hozzászólást és 
megjegyzést. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4138   Száma: 17.02.23/26/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 12:53  
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: 
 
33/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az Együd Árpád 
Kulturális Központnak a Somogy Megyei Önkormányzat által „a Vigasságok terén létrehozott 
keleti szárny, valamint udvar üzemeltetéséről” címmel kiírt pályázatra való jelentkezését. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 
 

-----27. Előterjesztés a Keleti Ipari Parkkal szemközti mezőgazdasági területen 
megvalósuló új ipari park kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Januártól ad arra a települési önkormányzatoknak lehetőséget a 
törvényalkotó, hogy kiemelt fejlesztési területeket hozhatnak létre, amely az engedélyeztetési 
ügyintézési határidőket rövidíti le. Azért kéri most a Keleti Ipari Parkkal szemben lévő területre, 
ami egy 36 ha terület, mert elfogytak az iparterületeik. Elfogytak azok a területeik, ahova 
fogadni tudják a vállalkozásokat, hogyha munkahelyteremtő ipart akarnának telepíteni, mert 
nincsenek már ilyenek. Vagy amelyik van az túl keskeny, túl hosszú és nem ad megfelelő 
lehetőséget azon ipari létesítmények idetelepítésére, amelyet szeretnének. Állami tulajdonú 
területről van szó, minden egyes állami tulajdonban levő iparterület kialakítását a Kormány a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztés Üzemeltető Társaságra bízta. Egy olyan kezdeményezéssel 
élnek, hogy ennek a 36 ha-nak a közművesítési költsége 550 millió forintba kerülne, hogy ezt 
megszerzik az államtól. Annak érdekében, hogy itt minél előbb, a lehető leggyorsabban 
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közművesített iparterület álljon rendelkezésükre. Le akarják szorítani az ügyintézési 
határidőket is annak érdekében, hogy minél előbb neki tudjanak állni ennek a beruházásnak. Ez 
a lényege ennek az előterjesztésnek. 
 
  

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4139   Száma: 17.02.23/27/0/A/KT 
Ideje: 2017 február 23 12:55  
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: 
 
34/2017. (II. 23.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Keleti Ipari Parkkal szemközti mezőgazdasági 
területen (jelenleg 0285/17 hrsz) megvalósuló új ipari park területét kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja. 

 

 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina 
 Határidő:   azonnal 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 

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


