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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2017. március 7. 
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 0 - 
18 Miháldinecz Gábor képviselő 0 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
  7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  3 Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester: Köszöntött mindenkit a rendkívüli Közgyűlésen. Megállapította, 
hogy a testület 15 tagja jelen van, így az ülés határozatképes.   
 
Kérte, hogy fogadják el a napirendi pontokat. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4143   Száma: 17.03.07/0/0/A/KT 
Ideje: 2017 március 07 18:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről 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 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
38/2017. (III. 7.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta napirendjét. 
 
 
NAPIRENDEK: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosításának jóváhagyásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 

2. Előterjesztés a Kaposvár egykori levéltárépület rekonstrukciója és új funkció 
kialakítása tekintetében a Somogy Megyei Önkormányzattal kötendő 
együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

3. Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatói – 
magasabb vezetői - beosztásának ellátására vonatkozó megbízásról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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4. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatói – magasabb 
vezetői - beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

5. Előterjesztés Zselic Kertje Szociális Szövetkezet haszonkölcsön szerződésének 
kiegészítéséről 
Előterjesztő:   Borhi Zsombor alpolgármester 
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság vezető 
 

6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

7. Előterjesztés Virágosabb, zöldebb Kaposvárért környezetszépítő versenyről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság vezető 
 

8. Előterjesztés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Pécsi Utcai 
Tagiskola deszegregációs intézkedési tervéről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
 

-----1. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosításának jóváhagyásáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Megérkezett az Állami Főépítész véleménye, azokra a válaszokat 
megadták. Egy rajzot kellett kicsit módosítani, ezzel kiegészítve kéri, hogy döntsenek majd az 
előterjesztésről. 
  
 

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

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

#: 4144   Száma: 17.03.07/1/0/A/KT 
Ideje: 2017 március 07 18:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
39/2017. (III. 7.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az „M12” jelű módosításához 
készített környezeti értékelés összefoglalójáról, valamint Kaposvár Építési Szabályzata, 
Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozatokat hozta: 

 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M12/2016-OTÉK” jelű 

településfejlesztési döntések tekintetében elkészített környezeti értékelést elfogadja és 
tekintettel arra, hogy a beérkezett vélemények alapján a módosítások környezeti hatása 
nem jelentős, a 2/2005. (I.11.) Korm. rend. szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását 
nem tartja szükségesnek. 

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

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M12/2016-OTÉK” jelű 

településfejlesztési döntések 25/2016.(II.25.) önk. hat. 2/a. pontjának 8. alpontja 
tekintetében Kaposvár településszerkezeti tervét a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:      azonnal 
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3. A határozat 2. pontjával kapcsolatban a biológiai aktivitásérték szinten tartása 
érdekében Kaposvár településszerkezeti tervét a határozat 2. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

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

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 25/2016.(II.25.) számú önkormányzati 

határozat 2/a. pontjának 9.b) alpontjával és 10.b) alpontjával elrendelt módosításokat 
megszűnteti, a 7. alponttal elrendelt módosítást önálló eljárásban folytatja le. 

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

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a településszerkezeti terv egységes 

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

 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Főépítész záró szakmai 

véleményében tett észrevételeire az 5. sz. mellékletben megfogalmazott választ 
elfogadja, a lezáratlan pontok tekintetében a szabályozási tervet újra módosítja. 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4145   Száma: 17.03.07/1/0/A/KT 
Ideje: 2017 március 07 18:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.77 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 12/2017.(III.7.) 
önkormányzati rendeletét a Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----2. Előterjesztés a Kaposvár egykori levéltárépület rekonstrukciója és új funkció 
kialakítása tekintetében a Somogy Megyei Önkormányzattal kötendő 

együttműködési megállapodásról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Közvetlenül mellettük a belvárosban van egy műemlék, ám 
nagyon romos állapotban levő épület. Ennek az épületnek a jelenlegi állapota mindenképp 
méltatlan a városhoz, de megítélése szerint méltatlan kell, hogy legyen a tulajdonosához a 
Megyei Önkormányzathoz is. Ez az épület sajnos soha nem volt Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonában, viszont régi eltökéltségük és elképzelésük az, hogy itt a 
belváros mellett, a Rippl-Rónai Parkban levő épület is megszépüljön és megújuljon. Ennek 
érdekében nagyon sok mindent tettek az elmúlt években, függetlenül attól, hogy nem a 
tulajdonuk. Annak érdekében, hogy megnyíljék annak a lehetősége, hogy a tulajdonos a 
Somogy Megyei Önkormányzat városhoz méltó épületté tudja felújítani, ennek érdekében 
elhelyezték a Levéltárat, ami kikerült az épületből. Úgy, hogy egy városi tulajdont adtak a 
Levéltárt működtető és fenntartó államnak, annak érdekében, hogy üres lehessen ez az épület. 
Ez a városi tulajdon a Donnerben van, a volt Bartók iskolának az épülete. Állami pénzből újult 
meg az az épület, illetve állami pénzből költözött át oda a Levéltár és be is lakták, el is kezdték 
a működésüket. Ezzel az a lehetősége adódott a Megyei Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak, 
hogy nekiállhasson ennek az épületnek a felújításához. Még ezen is túlmentek, második 
lépésként annak érdekében, hogy a Megyei Önkormányzatnak legyen is pénze felújítani ezt a 
levéltári épületet a Modern Városok Program keretében megállapodtak miniszterelnök úrral, a 
Kormánnyal abban, hogy a program részeként a Levéltár felújítása is bekerül. Ehhez 400 millió 
forintot kapott a program keretén belül a Megyei Jogú Város Önkormányzata. Ezzel a pénzzel 
hozzájárulnak a Levéltár épületének a felújításához azért, hogy megfelelő képet tudjon nyújtani 
nekik, illetve az idelátogatóknak. A Somogy Megyei Önkormányzat pedig a Területi Operatív 
Program részeként szerepeltette a Levéltár felújítását és a kettő összegéből meg van a megfelelő 
forrás arra, hogy megújuljon ez az épület. Funkciót is kerestek ennek az épületnek és a 
műemléki szakemberek egyértelműen amellett döntöttek, hogy ez az épület legjobb 
kiállítótérnek. Aki járt a Levéltár épületében az tudja, hogy igazuk van, aki nem annak javasolta, 
hogy menjen be és nézze meg. Nagyon szép épületről van szó, nem csupán az ólomüvegei, nem 
csupán a folyosói, hanem egy nagyon patinás épületről van szó. Ahhoz, hogy másképp alakítsák 
át, ahhoz a szépséget, a műemléki védelmet csak jelentős rombolásokkal lehetett volna 
átalakítani és kialakítani. A Megyei Hatókörű Városi Múzeumukkal, igazgató úrral egyeztettek 
és beszéltek erről, és örömmel birtokba venné ezt az épületet. Határozott és konkrét elképzelései 
vannak arra, hogy milyen funkciókat vinne be, mint Múzeum ebbe az épületbe. Azért, hogy ezt 
a beruházást el tudják kezdeni, és azért, hogy a funkció a megfelelő helyére kerüljön és az épület 
minél előbb megújuljon megállapodást kell kötniük a tulajdonossal a Somogy Megyei 
Önkormányzattal. A Somogy Megyei Önkormányzat megtárgyalta már a kollégái által 
kölcsönösen egyeztetett megállapodás tervezetet és ebben elfogadott egy módosító indítványt, 
ami számukra elfogadhatatlan. Ez a módosító indítvány arról szólt, hogy a fenntartási időszak 
lejártát követően, mivel Európai Uniós forrás is 5 éves fenntartási kötelezettséget kell, hogy 
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vállaljanak erre az épületre. Olyan döntést hoztak, hogy az 5 év lejártát követően kapják meg 
azt a lehetőséget, hogy bekerülhessen két passzus ebbe a megállapodásba. Az egyik az, hogy 1 
éves felmondási határidővel felmondhatják az épület használatát, a másik pedig az, hogy 
kapjanak lehetőséget, hogy bérleti díjat szedhessenek. Számukra ez elfogadhatatlan, hisz olyan 
közfeladatot, funkciót visznek be a Levéltárba, ami így nem járja. Megállapodott elnök úrral 
abban, hogy tudomásul veszi azt, hogy a tulajdonukkal éljenek és gyakorolják a tulajdonosi 
jogokat és mindez, amit feltételként szabtak az attól a pillanattól érvénybe léphet, ha 
lemondanak arról, hogy ott Múzeum legyen. De amíg ott Múzeum van, addig a használatuk 
örökös és nincs bérleti díj, ez gyakorlatilag annak a kiegészítő megállapodásnak a lényege, ami 
ott van a képviselők előtt. Javasolta, hogy így fogadják el az előterjesztést. Ígéretet kapott, hogy 
a módosító indítványt vissza fogják vinni a megyei Közgyűlés elé.  
  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Korábban volt arról szó, hogy a Megyei Önkormányzat átköltözne a 
Levéltár épületébe. Ha jól érti az előterjesztést, akkor ez a konstrukció ezt az átköltözést 
kizárná. Viszont bizottsági ülésen elhangzott, hogy ennek ellenére mégis csak lehetséges, hogy 
irodák kerülnének kialakításra a Levéltár épületébe és a Múzeum igazgatása átköltözne a 
Levéltár épületébe. Ha az lehetséges, hogy a Múzeum igazgatása irodákkal átköltözzön, akkor 
miért nem lehetséges, hogy a Megyei Önkormányzat átköltözzön az eredeti elképzelések 
szerint? 
  
Szita Károly polgármester: Ma a közigazgatási struktúra olyan, hogy a Múzeumban többen 
dolgoznak, mint a Megyei Önkormányzatnál. A Múzeum sem fog átkerülni abba az épületbe, 
csak a második emeleten lehetne irodákat kialakítani, úgyhogy nem rombolnak annyit, hogy a 
Levéltárnak a szépsége meglegyen. Annak ellenére, hogy kevesebben vannak így sem 
lehetséges annyi irodát kialakítani, hogy oda át tudnának költözni. A Múzeum pedig egyáltalán 
nem férne el irodai funkciókban, így a megállapodás az, hogy felújul a Levéltár, birtokba 
veszik, múzeumi célokra fogják használni az egész levéltári épületet és természetesen a 
Múzeum akkor két helyen fog működni. Fog működni a jelenlegi helyén a Fő utcán, és időszaki, 
illetve állandó kiállításokat fognak rendezni a Levéltár épületében.  
  
  

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

#: 4146   Száma: 17.03.07/2/0/A/KT 
Ideje: 2017 március 07 18:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
40/2017. (III. 7.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár egykori levéltárépület 
rekonstrukciója és új funkció kialakítása tekintetében a Somogy Megyei Önkormányzattal 
kötendő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az annak 
mellékletét képező együttműködési megállapodást az alábbi kiegészítéssel jóváhagyja:  

 
7.2.4 A pályázati funkciónak megfelelő üzemeltetés érdekében Tulajdonos és Beruházó 

üzemeltetési szerződést kötnek, melyben meghatározzák különösen, hogy a 

pályázatok fenntartási időszakainak lejártát követően, amennyiben Beruházó nem 

múzeumi célra használja a beruházás tárgya szerinti épületet, Tulajdonos az 

üzemletetési szerződés felmondásának jogát 1 éves felmondási idő 

meghatározásával kiköti, és bérleti díjat állapíthat meg.   

Egyúttal a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására, és az esetleges módosítások átvezetésére utólagos beszámolási kötelezettséggel.  
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   Molnár György igazgató   
Határidő:   2017. március 10. 
 
 

-----3. Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatói – 
magasabb vezetői - beosztásának ellátására vonatkozó megbízásról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester: A rendkívüli Közgyűlésnek egyetlen oka az volt, ami a 
sürgősséget illeti, hogy március 31-el lejár a jelenlegi Múzeum igazgató dr. Ábrahám 
Leventének az igazgatói mandátuma. Korábban már döntöttek arról, hogy pályázatot írnak ki 
az igazgatói állásra. Igazgató úr benyújtotta a pályázatát annak érdekében, hogy április 1-jétől 
újból legyen kinevezett igazgatója a Városi Múzeumnak, ezért kérte a Közgyűlésnek az 
összehívását. Kérte igazgató urat 3 percben mondja el, amit fontosnak tart. 
 
dr. Ábrahám Levente pályázó: Úgy gondolja, hogy az előző napirendi pont esetében is 
kulcsfontosságúnak tekinti a város azt, hogy a Múzeum elhelyezése Kaposvár városán belül 
megoldódjon. Ez a probléma immár 1 évszázados. Emlékeztette a Közgyűlést, hogy 1914-ben 
amikor egy olyan határozatot hoztak, hogy épüljön Kaposváron egy Kultúrpalota. Később 
ennek a kialakítása a világháború miatt nem történt meg, azóta ezt a problémát a város, a megye 
csak görgeti maga előtt, a Múzeumot költöztették ide-oda. Pályázatában, amely a Modern város 
– Modern múzema nevet kapta, ebben részletesen elemezte először helyzetelemzéssel, majd 
pedig megoldási javaslatú stratégiai célokkal azt, hogy hogy kerüljön kialakításra ez a jövőben 
elképzelhető intézménytípus, hiszen mintegy 2,5 millió gyűjtemény nagyságával az ország 
egyik legnagyobb múzeuma vidéken. Valamint azt hiszi, azok az értékek, amelyeket a 
múzeumban őriznek mindenféleképpen turisztikai szempontból is nagyon fontos, hiszen ha 
megnézik, éppen a mai nap volt a kezében az a kis prospektus, amely Kaposvár és turisztikai 
attrakcióit ismerteti, fellapozva az első néhány oldalán éppen a múzeumi kiállítóhelyek 
szerepeltek. Tehát a múzeumnak turisztikailag fontos helyen, a centrumban kell a bemutatási 
funkcióját megadni. Ehhez hozzátartozik az az imázs is, amelyet a múzeum képvisel kifelé a 
világba. Ennek az épületei rendezettek a számára, meghatározott attrakciót sugároznak maguk 
is, és a gyűjtemények is. Azt tudja ígérni, és a pályázatában is kifejtette, mind az a tevékenység, 
a gyűjteményekkel kapcsolatos munka, a kiállítási tevékenység, és azon túl még az a szolgálat, 
amit a város számára egy ilyen intézmény tud nyújtani tudományos területen, infrastrukturális 
fejlesztés területén ezt a kollegáival együtt nagyon szívesen vállalják és teszik a következő 5 
évben is. Fontosnak érzi azt, hogy a Németh István Programba ez a kiemelkedő beruházás 
bekerült, végre Kaposvárnak egy nevezetes pontja megújulhat, benne az intézményükkel, 
amelynek otthont adhat. De azon túl ebben a programban szerepel még a hozzájuk tartozó 
kiállítóhelyek, például a Rippl-Rónai Villa, valamint a Desedai Látogatóközpontnak egy kisebb 
múzeumpedagógiai beruházása. Emlékeztette a Közgyűlést, hogy emellett a központi megújítás 
mellett talán az egyik legfontosabb attrakció lesz az elkövetkezendő 5 évben Kaposszentjakabi 
Bencés Apátság és Romkertnek a megújítása is. Ezt teszik mindazért, hogy egy látványos, 
turisztikailag vonzó, interaktív kiállításokat működtető intézmény legyen a múzeum a jövőben 
is, a városnak az egyik büszkesége legyen, és vigyék a hírét itthon, és messze földön is. 
  

-----Kérdések----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Felder Frigyes tanácsnok: Ismerve igazgató úr eddigi munkásságát, szakmai hozzáértését, 
elképzeléseit, mindenképpen támogatja a pályázatot és ezt javasolja a képviselő társainak is. 
Nyugodt szívvel támogathatják igazgató urat. 
  
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Délelőtt a Szakértői Bizottság meghallgatta igazgató urat. 
Értékelték a pályázatát, kimeri jelenteni, hogy egy kiváló pályázat dr. Ábrahám Levente által 
benyújtott pályázat. Úgy gondolja, hogy azok a távlatok, amelyet felvázolt nemcsak 5 évre, 
hanem sokkal hosszabb időre meghatározzák a Kaposvári Múzeumnak a tevékenységét. Azt 
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kívánja, hogy találja meg ehhez a megfelelő embereket és a raktározási gondjaik is oldódjanak 
meg, mert ez egy óriási feladatuk lesz. Tulajdonképpen csak erőt, egészséget és kitartást 
kívánhatnak neki a további munkájához. 
  
Szita Károly polgármester: Amikor megjelent a pályázati kiírás, kért igazgató úrtól egy 
beszélgetést és akkor biztatta arra, amennyiben még ambíciót érez a múzeum igazgatására, 
akkor fogalmazza meg pályázatát. Ugyanakkor mindig kritikus is, mert szerinte sokkal jobban 
előre viszi az életet és jobban hat a megoldás irányába. Könyvtárat most már nemcsak azért 
tartanak fent, hogy oda menjenek be olvasni az emberek. Mégis van könyvtár, mert szükség 
van rá és fontos, hogy legyen. A múzeum ennél bonyolultabb funkciókat lát el. Egyrészt 
kötelessége az örökségvédelem, amit kiválóan tesznek meg a múzeumban dolgozók. Nem 
csupán arról van szó, hogy ásatásokon vesznek részt, és amit ott találnak, elrakják félre. 
Kutatják és értékelik, tudományos publikációkat csinálnak róla, ha olyan érték, akkor adandó 
alkalommal bemutatják és elmondják azt, hogy mit is látnak. Fontos, hogy megmaradjanak a 
múlt értékei mindnyájuk számára. A másik funkció, amit nagyon fontosnak tart, az oktatás, 
mert gyermekeiken keresztül lehet megszerettetni később a múzeumlátogatást is. Ezt nagyon 
fontosnak tartja, ezt elkezdte az elmúlt években a múzeum. Csak biztatja őket, hogy ezt 
továbbra is tegyék, akár úgy, hogy ők járnak ki az iskolákba, de sokkal fontosabbnak tartaná 
azt, hogy hozzák be a gyerekeket a múzeum épületébe. Érezzék a miliőt és szagot, ami ott van, 
és próbálják meg játékos formában megismertetni mindazt, amiről beszélnek a nagyobb tudású 
emberek. A harmadik pedig, ami felé elment a világ és itt elmaradást érez, nemcsak a múzeum 
tekintetében, hanem önmaguk felé is, hogy próbálják meg kitalálni, és nyújtani azt az 
attraktivitást, ami a múzeumlátogatásnál azt jelenti, hogy egyszer bemegy, körülnéz félóra alatt, 
aztán három éven belül nem megy vissza. Legyen kedve az embernek utána is visszamenni 
éven belül többször is. Hogyha valami attraktív és úgy tud bemutatni, hogy azt nem csupán 
játékos formában, de sokkal nagyobb figyelemfelkeltéssel, akkor a látogatólétszám és a 
látogatószám is nagyobb mértékben növekedni fog. Ennek szép jele van a Fekete István 
Látogatóközpontban, ami elindult, nem véletlenül népszerű maga a Látogatóközpont és ezzel 
együtt a Deseda. Igazgató úr részt vett abban a munkában, ami az 1067-ben felszentelt 
Szentjakabi romok rekonstrukcióját jelenti, olyan szinten, hogy az attraktivitást próbálták 
bevinni a romok átalakításában és felújításában is, hogy valóban lehessen és legyen értelme, 
lehessen mást is csinálni, amikor az ember odalátogat. Látta már és érzékelte 1-2 kiállításon is 
a nagy múzeum épületében, ahogy bementek. Erre biztatná, hogy itt legyenek még 
attraktívabbak és itt találjanak még több olyan dolgot, amely a lehető legtöbbjüket egy évben 
több alkalommal is becsábít a múzeumba. Mindezekkel együtt maga is azt vallja, mint a két 
hozzászóló tanácsnok és arra biztatja a testületet, szavazzanak bizalmat dr. Ábrahám 
Leventének. Fiatalember még, érződik benne az ambíció, meg tudja csinálni ezeket az új 
dolgokat is, de egyrészt felhívta a figyelmét, hogy vannak olyan kollégái, akiknek a pótlásáról 
– azért mert tisztes korba érnek – már most kell, hogy gondoskodjon, mert nyugdíj után menjen 
mindenki pihenni. Azért, hogy megtalálja azokat a fiatal, jó eszű, jó felfogású és igazgató úr 
elképzeléseit támogató kollégákat, akiket be tud építeni az elkövetkező évekre, évtizedekre a 
múzeum alkalmazottai közzé, hogy a várost tudják szolgálni. Javasolta, hogy a határozati 
javaslatot fogadják el. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4147   Száma: 17.03.07/3/0/A/KT 
Ideje: 2017 március 07 18:29  
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 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
41/2017. (III. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű 
Városi Múzeum igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának ellátására vonatkozó megbízásról 
szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 
2017. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig megbízza dr. Ábrahám Leventét a Rippl-
Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának 
ellátásával főmuzeológus munkakörben. 
 Illetménye:  503.800,-Ft 
A Közgyűlés megbízza a Polgármestert, hogy a miniszter egyetértésének megérkezését 
követően a Jegyzőn keresztül gondoskodjon a kinevezés elkészítéséről. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő: 2017. március 15. (közlésre, illetve a minisztériumi hozzájárulás 

megkérésére) 

 2017. március 31. (a magasabb vezetői megbízás elkészítésére) 

 
 
Szita Károly polgármester: Gratulált és jó munkát kívánt igazgató úrnak, és a kollégáinak is. 
 
 

-----4. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatói – magasabb 
vezetői - beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírásáról----- 

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4148   Száma: 17.03.07/4/0/A/KT 
Ideje: 2017 március 07 18:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
42/2017. (III. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Sportközpont és 
Sportiskola igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának ellátására vonatkozó kiírásról szóló 
előterjesztést és úgy határozott, hogy a pályázatot az alábbi tartalommal hirdeti meg: 
 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
pályázatot hirdet 

 
a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 

igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának  
ellátására 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, új jogviszony létesítése esetén próbaidő 
kikötése mellett. A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: edző. 
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A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre 
szól, 2017. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig. 
 
A munkavégzés helye: 
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola – Kaposvár, Arany J. u. 97. 
 
A munkakörbe tartozó és a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 
Az intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító 
okirat szerinti feladatok ellátása. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási 
törvény tartalmazza. Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes 
működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett. 
 
Meghatározza és irányítja a Sportcsarnok és létesítményei, valamint a Sportiskola szakmai 
munkáját. Biztosítja a Sportcsarnok kezelésében lévő fedett és nyitott létesítmények 
üzemeltetésének és karbantartásának feltételeit, az önkormányzat által támogatott sport és 
kulturális rendezvények létesítmény-feltételeit, közreműködik ezek szervezésében, 
lebonyolításában. Felügyeli és irányítja a Sportiskola szakosztályaiban sportoló gyermekek 
edzés- és versenyrendszerét, közreműködik edzőtáborok, nyári napközik, diák szabadidős 
sportesemények, a városi diákolimpiai versenyek szervezésében, lebonyolításában. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 
a testnevelés és a sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
 
a.) szakirányú felsőfokú iskolai végzettség; 
b.) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat; 
c.) legalább öt éves vezetői gyakorlat; 
d.) fennálló vagy a megbízással egyidejűleg edző munkakörben létesített, teljes munkaidőre 

szóló közalkalmazotti jogviszony (a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az 

kaphat, ki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető); 
e.) a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel; 
f.) büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll állam elleni 

bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény 
vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, 
hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult 
büntetőeljárás hatálya alatt. 

 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

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

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

� nyilatkozat arról, hogy a pályázó közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 

� nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 
továbbításához. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 

2017. május 11. 
 
A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázatok elkészítésével kapcsolatban tájékoztatást 
Péterné Szarka Klára sport referens nyújt a (82) 501-501 telefonszámon, a 640-es melléken. Az 
intézmény megismerésével kapcsolatban a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részéről 
Bodrog Krisztián igazgató-helyettes áll a pályázók rendelkezésére. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatokat postai úton kell benyújtani, az eredeti pályázati anyag Kaposvár Megyei Jogú 
Város Polgármestere részére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) – a 
borítékon feltüntetve a „Kaposvári Sportközpont és Sportiskola vezetői pályázat” megjelölést. 
A pályázatot Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, 
sorkizárt, oldalakat számozva, csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani. 
A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal elektronikus úton a 
human@kaposvar.hu email címre is meg kell küldeni. 
 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Sportbizottsága hallgatja meg. Ezt követően dönt Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
megbízásról. 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 8. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

� www.kaposvar.hu internetes oldal – 2017. április 1. – 2017. május 11. 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 1. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   2017. április 1. (pályázat megjelentetése) 
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-----5. Előterjesztés Zselic Kertje Szociális Szövetkezet haszonkölcsön szerződésének 
kiegészítéséről----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4149   Száma: 17.03.07/5/0/A/KT 
Ideje: 2017 március 07 18:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.77 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
43/2017. (III. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zselic Kertje Szociális Szövetkezettel 
kötendő haszonkölcsön szerződést, és annak 1. számú mellékletének alábbi eszközökkel történő 
kiegészítését: 
 
Ingó vagyontárgyak: 

• 10 db vaslapát 
• 10 db öntősablon 
• 3 db talicska 

 
Ingatlanok: 

• 3. számú istálló (288 m2) 
• 4. számú istálló (288 m2) 
• 2 számú WC (1,7 m2) 
• Mosdó, fürdő közös használattal (3,6 m2) 
• Öltöző (8,65 m2) 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a jelen előterjesztés 
mellékletét képező, a fentiekkel kiegészített tartalmú megállapodás aláírására.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
 Határidő:  2017. március 31 
 
 

-----6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4150   Száma: 17.03.07/6/0/A/KT 
Ideje: 2017 március 07 18:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
44/2017. (III. 7.) önkormányzati határozat: 
 
1.   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Virág u. 34. 

szám alatti földszintes, 100 m2 alapterületű, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonát képező épületrész térítésmentes használatát biztosítja a Kaposvári Sportközpont 
és Sportiskola részére 2017. április 01. napjától az új Sportcsarnok beruházásának 
időtartamára irodai funkcióra a birtokbaadás időpontjában az épületrészben található, 
önkormányzati tulajdonba kerülő berendezési tárgyakkal, ingóságokkal, melyekről a 
birtokbaadáskor tételes jegyzőkönyv készül.  

 
 Felelős:                    Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:        Molnár György igazgató  
 Határidő:                  2017. március 31. 
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2.   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Béke u. 47. 
szám alatti, 5637/104 hrsz-ú ingatlanon található, a Menzaminta Kft. által bérelt 149,95 m2 
alapterületű helyiségcsoportból, a bérlő által visszaadott 71,55 m2 területű ingatlanrészt 
pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátásához szükséges tárgyi feltételek 
biztosítása céljából határozatlan időre a Kaposvári Szociális Központ használatába adja. 

 

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

3.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Zárda utca 1. szám alatti 38 m2 
alapterületű raktárhelyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 
kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2017. április 
01. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 8.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért Ki-
Látás Közhasznú Alapítvány (7400 Kaposvár, Fő utca 45.) részére raktározási 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 31. 
 
 

4.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő utca 8. szám alatti 151 m2 
alapterületű pincehelyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 
kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2017. április 
01. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja – annak műszaki állapotára tekintettel 
- 15.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Gasztroguru Kft. (7400 Kaposvár, Honvéd utca 20/B. 
IV/3.) részére raktározási, tárolási tevékenység céljára azzal, hogy a bérlő a helyiségcsoport 
vonatkozásában tervezett beruházása kapcsán bérbeszámításra nem tarthat igényt.  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 31. 
 
 

5.   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Noszlopy G. utca 6. szám alatti 43,5 
m2 alapterületű pincehelyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot 2017. 
április 01. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja – annak műszaki állapotára 
tekintettel - 5.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Galerius Invest Kft. (7400 Kaposvár, 
Honvéd utca 55.) részére vendéglátás, kisüzemi sörfőzde kialakítása céljára azzal, hogy a  

 



18 

 

bérlő a helyiségcsoport vonatkozásában tervezett beruházása kapcsán bérbeszámításra nem 
tarthat igényt.  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 31. 
 
 

-----7. Előterjesztés Virágosabb, zöldebb Kaposvárért környezetszépítő 
versenyről----- 

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

 
 

Szita Károly polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondta, javasolták, hogy a Civil 
Szervezeteknek is adják meg a lehetőséget, hogy pályázatot nyújthassanak be. Ez a változás az 
előző évihez képest. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4151   Száma: 17.03.07/7/0/A/KT 
Ideje: 2017 március 07 18:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
45/2017. (III. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a „Virágosabb, zöldebb 
Kaposvárért” környezetszépítő versenyre vonatkozó, a jelen előterjesztéshez csatolt pályázati 
kiírást jóváhagyja. A pályázat költségeire a Közgyűlés 5.000 e Ft támogatást biztosít, ebből 
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4.743 e Ft-ot a 2016. évi költségvetési rendeletben erre a célra elkülönített tartalék maradványa, 
257 e Ft-ot a 2017. évi költségvetési rendelet általános működési tartaléka terhére. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 

Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő:  2017. március 15. (pályázati kiírás megjelentetésére) 
   2017. április 30. 

 
 

-----8. Előterjesztés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Pécsi 
Utcai Tagiskola deszegregációs intézkedési tervéről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Jó néhányan vannak itt a Közgyűlésben, aki nagyon régóta küzd 
azért – eddig sikeresen –, hogy a Pécsi Utcai Általános Iskola továbbra is betölthesse azt a 
funkcióját, amit betölt a mai napig. Az előterjesztésben leírták, hogy voltak olyanok, akik ezzel 
nem értettek egyet és bírósági perek tömkelegét zúdították rájuk annak érdekében, hogy be 
kívánták záratni a Pécsi Utcai Általános Iskolát. Akkor még önkormányzati fenntartású 
iskoláról beszél, ellenálltak és ez mind idáig nem sikerült. A szándékukról nem tettek le és 
tovább ostromolták bírósági perekkel, és a legutóbbi bírósági döntés értelmében, amely arról 
szólt, hogy a Pécsi Utcai Általános Iskolát felmenő rendszerben meg kell szüntetni, ez a döntés 
lényege. Azért felmenő rendszerben, hogy most a 2017/2018-as tanévtől ne induljon első 
osztály az iskolában. Ezzel a döntéssel sem ért egyet, éppen ezért a döntés felülvizsgálatát 
kérték a Kúriától. A Kúriánál ott van a kérelmük, ezt a Kormányhivatallal, illetve a Klebelsberg 
Tankerületi Központtal együtt nyújtották be, annak érdekében, hogy a Tábla döntését 
hatálytalanítsa a Kúria. A Kúria még nem döntött ebben a kérdésben, viszont van érvényben 
egy jogerős döntés, amely arról szól, hogy deszegregációs intézkedési tervet készítsenek. Ezen 
jogerős döntés miatt hozta be ezt az előterjesztést. Bízik abban, hogy ezt nem kell majd 
végrehajtaniuk, de van egy jogerős döntés, ami miatt foglalkozniuk kell ezzel az üggyel. Azért 
bízik benne, hogy nem kell végrehajtaniuk, mert meggyőződése szerint ez a döntés rossz, ez a 
döntés árt Kaposvárnak, de leginkább árt a körzetben élő roma származású embereknek és 
gyermekeiknek, akik generációi abba az iskolába jártak, akik oda szeretnék továbbra is íratni 
gyermekeiket. Erre élő példa az, hogy ma már ennek a körzetnek majdnem az egész város 
beiskolázási körzete, vagyis ma is odavihetné abba az iskolába, ahova akarja az ott élő szülő a 
gyermekét. Ennek ellenére mégis amellett döntött, hogy a Pécsi Utcai Általános Iskolába akarja 
járatni. Abban az esetben, hogyha a Kúria nem változtatja meg a Táblának a döntését, akkor az 
első osztályba ezt már szeptember 1-jétől ezt már nem tehetik meg. Függetlenül attól, hogy a 
polgármester mit gondol egy bírósági döntésről az, hogy ez rossz, hátrányos mindenkinek ebben 
a városban, ennek ellenére van egy jogerős bírósági döntés, jogkövető polgárként idehozta a 
testület elé és javasolta, hogy fogadják el a deszegregációs intézkedési tervet. 
  

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok: Lehet-e tudni, hogy mikor dönt a Kúria a felülvizsgálati kérelmüket 
illetően, van-e esély arra, hogy még a beiskolázási időszak előtt megszületik a Kúria döntése? 
Ha elutasítja a felülvizsgálati kérelmüket a Kúria, akkor mit lehet tenni? Reggel hallotta a rádió 
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interjúját és akkor azt mondta erre a kérdésre, hogy valamit majd kitalálnak. Meg tud-e most 
velük kicsivel több részletet osztani, hogy miben gondolkodik, ha a Kúria elutasítja 
felülvizsgálati kérelmüket? 
  
Kiss Tamás képviselő: Van-e esély arra, hogy ez az unatkozó, szűklátókörű hölgy végre 
egyszer leszáll a városukról? Vagy, ha számukra kedvező döntés születik, akkor ez tovább 
menve esetleg európai színtérre viszi a dolgot? Vagy mit lát, mi lehet ebből, végre lesz-e 
nyugalom? A legfontosabb a gyerekek számára lenne, akik ebbe az iskolába szeretnének járni 
és az a helyzetnek a legrosszabb oldala, hogy ez a nő az, aki a legrosszabbat teszi ezzel a 
gyerekeknek. 
  
Szita Károly polgármester: Nem tudja, hogy mikor fog dönteni a Kúria. Keresetükben kérték 
a jogerős bírósági döntésnek a felfüggesztését és még ezt sem bírálták el, de már az 
alapkeresetükben megtették. Hogy mikor fogja meghozni a döntését, fogalma nincs, abban 
bízik, hogy minél előbb, hisz mindenkinek ez az érdeke, hogy minél előbb döntést hozzon. 
Lassan elkezdődnek a beiskolázások és bármilyen döntés esetében ez bizonytalanságot okoz 
magának az intézmény fenntartójának a Klebelsberg Kerületi Központnak is, de az ott élő 
szülőknek és a gyermekeknek okozza ez a legnagyobb hátrányt ez a bizonytalansági állapot. 
Nem az önkormányzat az iskola fenntartója, így csak tanácsot tud majd adni magának a 
fenntartónak, hogyha a város egésze számára kedvezőtlen döntés születne. Az ötletekből soha 
nem fogy ki, most is van 1-2 ötlete, de majd eldöntik, hogy melyik úton indulnak el. Esély a 
Hátrányos Helyzetű Gyermekekért Alapítvány az, aki évek óta az ott élő szülők és az ott tanító 
kiváló pedagógusok figyelmét figyelmen kívül hagyva ostorozza őket bírósági perekkel. Nem 
jós, nem tudja megmondani, hogy bármilyen döntés is születik ezzel vége van-e az ő 
tevékenységének és figyelmének irányukba.  
  

-----Hozzászólások----- 
 

 
Felder Frigyes tanácsnok: Véleményét mondaná el, a bírósági ítéletet nem nagyon 
kommentálná, ez van, be kell tartaniuk. Viszont azt gondolja, aki azt gondolja, hogy egy iskola 
bezárása felszámolja a szegregációt, amikor ezt tanították neki rosszul figyelt abban az 
iskolában. Egy iskola bezárása ennek nem módja, nem útja, nem lehet eszköze. Az tény, hogy 
van probléma ezt meg kell oldani, de azt gondolja – itt a hölgy előéletét ismerve – akkor sem, 
amikor még pozícióban volt, és most sem várhatnak tőle mást. Szomorú, hogy ez megtörténik, 
le van sújtva, hogy az iskolát be kell zárni.  
  
Kiss Tamás képviselő: 8 évvel ezelőtt, amikor ebből a témából írta a szakdolgozatát nem 
gondolta, hogy ez a mai napig téma lesz, de egy nagyon rossz folyamatnak lesz akkor a kezdete, 
ha ez az iskola bezár, mert ezen az alapon a későbbiekben be kellene zárniuk akár a Gárdonyi 
Iskolát, akár bármelyik iskolát. Ha azt mondják, hogy van probléma, akkor úgy gondolja, hogy 
ez az az iskola, ahol a legmagasabb fokon tudnak tenni azért, hogy ez a probléma megszűnjön. 
Ez az az iskola, ahol ezekkel a gyerekekkel a legmagasabb szinten foglalkoznak, ahol a 
legjobban felkészült tanárok, a legjobb iskolai felkészültséget adják ezeknek a gyerekeknek. 
Azzal, hogy ha ez az iskola bezár, akkor gyakorlatilag ezeknek a gyerekeknek a felzárkózási 
lehetőségét veszik el.  
  
dr. Giber Vilmos tanácsnok: 2008-ban indult, az ominózus hölgy kétszer elment hozzá 
személyesen és próbálta meggyőzni, hogy ez lenne a helyes út. Akkor mondta neki, hogy ez 
nem megoldás. Kétszer elment a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésére és ott lakossági 
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fórumon vett részt ez ügyben, ahol az ott élők nagyon vehemensen kifejezték az érzéseiket, 
hogy tulajdonképpen ragaszkodnak az intézményhez. Ennek az ítélőtáblai döntésnek a joghoz 
biztos, hogy köze van, de az igazsághoz egészen biztos, hogy nincs köze. Itt kinek az érdekét 
nézték, nézték a legfontosabb a gyerek érdekét, nézték az ott élő szülőket, nekik nincsenek 
jogaik? Hol vannak most az emberjogi harcosok ebben a tekintetben? Ha szétosztják ezeket a 
gyerekeket, akkor a másik intézményben lesz ugyanez a helyzet. Tulajdonképpen ez egy 
dominó elvként végig fog menni az egész köznevelési rendszeren, de akkor kezdjék el és 
Záhonytól menjenek egészen Sopronig, mert úgy gondolja, nemcsak Kaposvárt érinti ez. Akit 
legjobban sajnál a kollégái, a pedagógusok, az egyik legértékesebb közösség, ami ott van. Ők 
a semmiből csinálnak aranyat és embert. A hozzáadott pedagógiai érték szerinte a város 
intézményei közül a legmagasabb, amit ők csinálnak és ezt gyalázták meg, ez a hölgy és a 
Bíróság az ítéletével. Nagyon sarkosan, de ez a véleménye. 
  
Borhi Zsombor alpolgármester: Teljesen egyetért az előtte szólókkal. A legfontosabb az 
egészből az, hogy azok a gyerekek, akik ebbe az iskolába járnak, különleges figyelmet 
igényelnek és érdemelnek, és kapnak is ebben az intézményben. Egyrészt amiatt, hogy speciális 
tantervük van, amit máshol nem fognak tudni megkapni. Az elmúlt néhány évben ezen a 
területen a város, akár a komplex telepprogrammal, akár a szociális város rehabilitációval 
nagyon komoly munkát kezdet meg és ennek vannak eredményei is. Nagyon fél, hogyha ezt a 
bírósági ítéletet végre kell hajtani, akkor ezek fognak sérülni és ez fog megtorpanni majd és 
nem fognak tudni a későbbiekben tovább lépni ezeken a területeken, ami jelentős fejlődés volt. 
Kérné mindenkitől, hogy menjenek el a falig, addig ameddig csak lehet ebben és van 
jogorvoslati lehetőség, addig próbálják megakadályozni ezt a buta, és rossz döntést. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Most nem tudhattak meg többet a javaslataiból és ötleteiből, 
valamelyest meg is érti, nyilván majd a helyzetnek megfelelően kell kialakítani azt, hogy mit is 
javasolnak majd az intézményfenntartó központnak, mint Önkormányzat. Javasolta, ha mégis 
az a forgatókönyv valósul meg, hogy a Kúria elutasítja a felülvizsgálati kérelmüket és azt az 
intézkedési tervet végre kell hajtani, amiről szavaznak, amit március 31-ig el kell fogadni, akkor 
vegyék majd figyelembe azoknak a városoknak a tapasztalatát, ahol hasonló végrehajtást kellett 
megvalósítani. Ha jól tudja Hódmezővásárhelynek volt hasonló helyzete, ahol végre kellett 
hajtani egy hasonló jellegű intézkedést. Okuljanak azokból a tapasztalatokból, hogy ne 
kövessék el majd azokat a hibákat esetleg, amiket ott elkövettek. Bár nem tudja, hogy ment 
végbe ennek a végrehajtása, de most vita közben eszébe jutott, mintha Hódmezővásárhelyen 
valami hasonló helyzet alakult ki és ott az önkormányzatnak már cselekednie kellett korábban. 
Nem biztos benne, hogy a helyzet megegyezik ezzel, ha nem egyezik meg, nyilván nem tudnak 
meríteni belőle, mindenesetre nagyon átgondoltan kell majd cselekedniük és kíváncsi lesz, hogy 
akkor milyen javaslatokat fog megfogalmazni. 
  
Szita Károly polgármester: Két városban volt, nem ilyen intézkedés, csak két város próbálta 
megoldani a spontán szegregációt intézmény bezárásokkal, vagy megszüntetésekkel. Mind a 
kettő különbözött ettől, Szeged és Hódmezővásárhely. Mindkettő tapasztalatát átnézték, 
tanulmányozták és csak még erősebb lett bennük a küzdés, mert egyik sem jött be. Még 
erősebben érzik azt, hogy küzdeni kell ezért az iskoláért, mert ezzel nem oldanak meg semmit, 
sőt kárt okoznak, ez a szilárd meggyőződése. Ismeri mindegyikőjük véleményét, egyértelmű a 
képviselő-testület szándéka a hozzászólásokból kivette, hogy elhibázott és rossz döntésnek 
tartja a Bíróság döntését. Megfogalmazták, hogy miért teszik ezt, azért mert nem oldja meg a 
fennálló problémákat és kiállnak amellett, hogy a Pécsi Utcai Általános Iskola az továbbra is 
működő iskola legyen. Úgy, hogyha a szülő oda akarja íratni a gyermekét első osztályban is, 
akkor azt megtehesse, függetlenül attól, hogy ma már Kaposváron bármelyik iskolába vihetné 
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a gyermekét. De ha oda akarja, akkor ne zárják be előtte az ajtót, hanem nyissák ki és hadd 
menjen oda. Viszont van egy döntése az Ítélőtáblának, arra kötelezte a Tankerületi Központot 
és az önkormányzatot, hogy fogadjanak el egy deszegregációs tervet, amely most itt van előttük. 
Kérte, hogy erről szavazzanak. 
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4152   Száma: 17.03.07/8/0/A/KT 
Ideje: 2017 március 07 18:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 93.33 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.67 5.56 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
46/2017. (III. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező Kaposvári 
Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Pécsi Utcai Tagiskola körzetéből beiskolázásra 
kerülő tanulók beilleszkedéséhez a deszegregációs intézkedési tervet jóváhagyja, és egyben 
felhatalmazza a Polgármestert az aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:      2017. március 31. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
 
 

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


