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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 meghívott vendégeiket, kollégáit, a sajtó munkatársait, és mindazokat, akik a
Kapos Televízión keresztül kísérik figyelemmel munkájukat. Megállapította, hogy a testület 18
tagja jelen van, így a mai képviselő-testületi ülés határozatképes.
Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendre
- a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról,
- a Kaposvári Szakképzési Centrum által fenntartott intézmények átszervezésének
véleményezéséről,
- önkormányzati tulajdonú ingatlan napelempark céljára történő hasznosításáról,
- önkormányzati tulajdonú ingatlanok fotovoltatikus kiserőmű megvalósítása céljára történő
hasznosításáról,
- alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket.
Szavazás eredménye
#: 4161
Száma: 17.04.27/0/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 08:09
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

52/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére
- a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról,
- a Kaposvári Szakképzési Centrum által fenntartott intézmények átszervezésének
véleményezéséről,
- önkormányzati tulajdonú ingatlan napelempark céljára történő hasznosításáról,
- önkormányzati tulajdonú ingatlanok fotovoltatikus kiserőmű megvalósítása céljára történő
hasznosításáról,
- alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket.
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1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 219/2014. (X. 30.)
önkormányzati határozatának módosításáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Csillag Gábor jegyző
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Csillag Gábor jegyző

2016.

évi

3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Csillag Gábor jegyző
4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
5. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
dr. Farkas Edit aljegyző
Közreműködik:
6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről, hasznosításáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
Közreműködik:
7. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti
Terve módosításának jóváhagyásáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
L. Balogh Krisztina főépítész
Közreműködik:
8. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról
szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
9. Előterjesztés intézményvezető felmentéséről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
10. Előterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények
átszervezésének véleményezéséről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
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11. Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum digitalizálási
stratégiájának elfogadásáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Jenei Zoltánné igazgató
12. Előterjesztés a 2017. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Szirják Imréné igazgató
13. Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a
Budai Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő
kártalanítási megállapodásról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Szirják Imréné igazgató
14. Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása
Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatósággal kötendő szolgalmi jogot alapító megállapodásról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Szirják Imréné igazgató
15. Előterjesztés a TOP-6.1.1-16 azonosító számú konstrukcióra Kaposvár Füredi úti
iparterület infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó
konzorciumi megállapodásról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Szirják Imréné igazgató
16. Előterjesztés a Kaposvár - Juta - Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz és Simonfa Zselickislak - Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz viziközmű-rendszer ellátásért
felelőseinek képviseletéről történő megállapodásról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Szirják Imréné igazgató
Közreműködik:
17. Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása
Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Magyar Cukor Zrt-vel kötendő
használati megállapodásról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Szirják Imréné igazgató
18. Előterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtott pályázatról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Szirják Imréné igazgató
19. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról, egyéb
tulajdonviszony rendezéssel kapcsolatos ügyekről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Molnár György igazgató
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20. Előterjesztés a ZÁÉV Zrt.-vel a Színház rekonstrukció kapcsán, közterület
használat tárgyában kötendő megállapodásról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Molnár György igazgató
21. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
22. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2016. évben benyújtott
pályázatokról és azok eredményéről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Szirják Imréné igazgató
23. Tájékoztató a 2016. évi közbeszerzésekről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Szirják Imréné igazgató
24. Előterjesztés az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
dr. Gróf Regina irodavezető
Közreműködik:
25. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2017. I. negyedév)
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
dr. Gróf Regina irodavezető
Közreműködik:
26. Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I.-II. havi teljesüléséről és az önkormányzati
hátralékok alakulásáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
Közreműködik:
27. 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
28. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
29. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan napelempark céljára történő
hasznosításáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Molnár György igazgató
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30. Előterjesztés a Kaposvári Szakképzési Centrum által fenntartott intézmények
átszervezésének véleményezéséről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
31. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok fotovoltatikus kiserőmű
megvalósítása céljára történő hasznosításáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Molnár György igazgató
32. Előterjesztés alapítványi támogatásokról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Molnár György igazgató
33. Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
L. Balogh Krisztina főépítész
Szita Károly polgármester: Két ülés között történt eseményekről elmondta, egy nagyon
sikeres sportkonferenciát tartottak – Dér Tamás alpolgármester úrnak megköszönte, aki
megszervezte – a Sportiskolák Országos Szövetségének adtak helyet. A magyar sportvezetők
egy helyen voltak és megbeszélhették mindazt, amit fontosnak tartanak. Számos meghívott
vendégük is volt, öröm volt látni világbajnokaikat, olimpiai bajnokaikat, köztük Borhi Zsombor
világbajnokot is, aki szintén megtisztelte alpolgármesterként is ezt a konferenciát. Jelen volt
Szabó Tünde államtitkár asszony is és dr. Bienerth Gusztáv az Úszószövetség elnöke.
Megjelenésük azért is volt fontos, mert így tájékoztatást adhattak a Németh István program
sportfejlesztést érintő részeiről. Az egyik az új sportcsarnok építése, a másik az 50 m-es 10
pályás versenymedence megépítése. 11 milliárd forintot költ a Németh István program a
gyerekeikre azért, hogy segítse őket, hogyha mozogni akarnak, ha közösségben akarnak
nevelkedni, azért, hogy független attól, hogy milyen sportot választanak a mozgás örömére
megtanítsák őket. Jövő hét szerdán szeretettel várja a képviselőket, lerakják az új sportcsarnok
alapkövét. Hamarosan követi ezt az uszoda alapkövének a lerakása is, illetve a kivitelezés
elkezdése. Azt az ígéretet kapták a nyilvánosság előtt, ha elkészül az 50 m-es uszoda az
elkészítését követően a soron következő magyar országos bajnokságot Kaposváron fogja
rendezni a Magyar Úszószövetség. Első ízben adhatták át a „Tehetséges Fiatalok Kaposvár
Jövőjéért” polgármesteri díjat. Boldog, hogy ezt a díjat létrehozták azért, mert kreatívabbnál
kreatívabb ötletekkel álltak elő a kaposváriak a város jövőjét, a város fejlesztését tekintve.
Fiatalokról beszél, akik megtisztelték őket a pályamunkájukkal. Ennek az az eredménye, hogy
az elképesztő ötletek mellett, a legjobbak megvalósulásában segítséget ígért, és segíteni is
fognak. Így lesz egy dizájnos és kreatív utcabútoruk, applikáció, melynek segítségével
megnézhetik milyen volt Kaposvár sok-sok évvel ezelőtt, de virtuális valóság szemüvegen
keresztül nézhetik belülről Rippl-Rónai képeit is. Van egy generáció, akik náluk sokkal jobban
értik a világot és a lehető legjobb ötlet volt tőlük pályamunkákat kérni az első alkalom sikerén
felbuzdulva a következő is ki lesz írva. Átadták a Vasútállomás épületét csúszással, mint ahogy
100 évvel ezelőtt, de aki járt bent az mondhatja, megérte várni, hogy elkészüljön. Örömmel
tájékoztatta a testületet arról, hogy megnyerték a fenntartható fejlődés Oscar-díjának nevezett
Energy Globe díjat, ezzel együtt pedig egy öko-játszóteret is. Megköszönte mindazoknak, akik
ebben a munkában részt vettek, megköszönte a kaposváriaknak, hogy fontosnak érezték azt,
hogy újból sikeres legyen Kaposvár és éltek is azzal a lehetőséggel, hogy támogatták és
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szavazataikkal is segítették a sikereiket. Több mint 100-an neveztek, de a zöldszemléletüket,
környezetbarát látásmódjukat díjazták. Gratulált mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett,
a díjat igazgató asszony és főépítész asszony vehette át Budapesten. Köszönte nekik, nemcsak
ezt a közreműködést, hanem magát a pályamunkát is, amit megcsináltak és ezt a sikert
könyvelhetik el. Ehhez a témakörhöz tartozik az is, hogy a Magyar Villamos Művekkel is
megállapodást kötött a város, nem csupán Kaposvár, hanem valamennyi megyei jogú város a
Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül. Itt Kaposváron írták alá ezt a megállapodást. Ez
azért rendkívül fontos számukra, mert a Németh István Program keretén belül 22 milliárd
forintot fognak költeni zöldberuházásra. Nem csupán arról beszél, hogy jelentős mértékben
energia hatékonysági felújításokat hajtanak végre, nem csupán arról beszél, hogy napelem
parkokat létesítenek, nem csupán arról, hogy ÖKO parkot hoznak létre a kórház déli tömbjén,
hanem beszél vállalataik energia hatékony működtetéséről is és nem mindegy, hogy milyen
szakmai háttérrel fogják felhasználni és elkölteni a pénzt. 22 milliárd forint az nagyon sok pénz,
ennyit még soha nem költött a város környezetvédelemre. A helyi tudáson kívül ki tudják-e
egészíteni külső tudással, hogy egy új szennyvíztisztító telepet építenek, mely óriási mértékű
beruházás lesz és a következő minimum 50, de jó esetben 80 évre meg fogja határozni a város
víz- és szennyvízgazdálkodását. Ezért volt fontos az MVM-el kötött megállapodás is. Szép
lassan telepítettek egy fasort a Bajcsy Zsilinszky utcában, hiányos akácsorok voltak és nagyon
sok panaszt kaptak már arról, hogy nagyobb szélnél az akácfák ága hullott a parkoló autókra.
Nem is volt szép látvány az akácsor, ezért döntöttek úgy, hogy a Bajcsy Zsilinszky utca
felújításával párhuzamosan, még az út felújításának megkezdése előtt kivágják az elkorhadt,
rossz, nem éppen esztétikus látványt nyújtó akácokat és helyette új fasort telepítenek. Bízik
benne, hogy azok a liliomfák, amit elültettek pár esztendő múlva azt a hatást fogják kiváltani a
kaposváriakban, mint a Temesvár utca, amikor virágzik. Hisz idegenforgalmi látványosság ma
már, véleménye szerint pár év múlva a Bajcsy utca is hasonló látványt fog nyújtani. Elkezdték
a Bereczk Sándor Program V. ütemét a Németh István Program keretén belül és ebben az évben
is jelentős összeget 2,5 milliárd forintot költenek az útjaik és járdáik felújítására, illetve új
utakat és járdákat is építenek. Erről a napokban minden kaposvárit tájékoztatott, hogy
elkezdődtek ezek a munkálatok. Bent a belváros szűkebb részén két nagyforgalmi útjuknál ezt
tapasztalhatják és láthatják is a Bajcsy Zsilinszky utcánál és a Németh István fasornál. Ezen
beruházáson belül 24 utcát, számos járdát újítanak fel 19 utcában. Öröm végre, hogy a Zaranyi
lakótelep Sportcsarnok között is megcsinálják a járdát, ahol nincs járda, de ezzel párhuzamosan
felújítják magát az utat is. 5 új gyalogátkelő helyet létesítenek, 164 db új parkolójuk lesz, fontos
hogy összekötik egy új utcával a Bajcsy Zsilinszky utcát a Fő utcával. Ez a kórház jelenleg üres
belső tömbjének a helyén, a park mellett lesz. Ezen túlmenően összekötik kerékpárúttal együtt,
a Béla Király utcát a Csík Ferenc sétánnyal is, így nem kell megkerülni a fél várost átmenni a
felüljárón, ha át akarnak jutni a Kapos folyó túloldalára. Megújul a Tüskevári vasúti átjárónál
levő csomópont is, itt biztonságos lesz az áthaladás. Nagyon fontos dolgok és reméli, hogy
nagyon sok kaposvári büszkesége is lesz. Az érintett utcák kaptak még egy értesítést arról, hogy
hasonlóan a tavalyi meg azt megelőző évről azt kéri tőlük, hogy menjenek ki az utcára és
közösen vegyék át, az ő jelenlétükben legyen meg a műszaki átvétel. Hisz ők használják és az
ott élők mondják el, mi a véleményük az elkészült út állapotáról, illetve minőségéről.
Elkezdődtek az iparterületek felújítása is, 1,2 milliárd forint az, amit felújításra költenek. A
Raktár utca és környékére aláírták a kivitelezési szerződést, hamarosan kötik a többi
ipartelepnél is a kivitelezési szerződést és mindegyiknél egy ünnepélyes aláírás is lesz,
meghívva az ott lévő vállalkozókat. Reményei szerint még májusban el fognak tudni indulni.
Fontos, mert Kaposvár gazdasága erősödik, számos mutató igazolja ezt, az egyik, hogy az
elmúlt 20 évben nem volt olyan alacsony a munkanélküliek száma, mint ma. Ez egy jó hír,
ugyanakkor ez hozza magával a másik problémát. A METIX-ben járt, rövid időn belül meg
kívánják duplázni a foglalkoztatottsági létszámot és abban kérték a segítséget, hogy a
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legnagyobb gondjukat a munkaerő felvétel és a szakember hiány jelenti. Pár esztendővel ezelőtt
nem gondolta, hogy 2017-ben erről is fognak tudni beszélni. Tájékoztatta a testületet arról is,
hogy Borhi Zsombor alpolgármester vezetésével a város elkezdte európai megmérettetését,
versenyre való felkészülését. Magyarországon a város nyerte meg azt a versenyt, amellyel
képviselhetik hazájukat Európában ez az Európa virágos versenye. Ez nem a palánták számáról
szól hanem, hogy milyen környezettudatos, milyen hatékony egy város. Ezt az európai versenyt
nagyon komoly felmérés, zsűriztetés előzi meg és reméli, hogy alpolgármester úr által vezetett
munkacsapat sikerre tudja vinni nem csupán a várost, hanem Magyarországot. Csak úgy tudnak
sikerrel szerepelni – ahogy eddig is tudtak bármelyik programukban – ha közösen tesznek
annak érdekében, hogy sikeresek tudjanak lenni. Nagyon sok kaposvári már segített,
valamennyi kaposvári segítségét kéri abban, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében,
hogy arany diplomával térhessenek vissza Magyarországot képviselve az Európai Unió
versenyéről. Nem csupán most a napokban, hanem az elkövetkező hetekben is keresni fogja és
kéri a segítségüket azért, hogy Borhi alpolgármester úrnak 70 ezer segítője legyen legalább,
hogy sikerre tudja vinni ezt a versenyt. Megtartották szezonnyitó turisztikai konferenciájukat a
napokban és örömmel tudott tájékoztatást adni a megjelent szakembereknek, hogy a Németh
István program keretén belül Kaposvár 10 milliárd forint értékben költ turisztikát szolgáló
beruházásokra. Ezek nagyon fontos dolgok, hozzájárulnak ahhoz, hogy a turizmus is hozza azt,
amit elvárnak tőle, hozzon vendégeket. A vendégek jól érezzék itt magukat, többen meg
tudjanak élni magából a turizmusból is, ehhez pedig olyan látványosságok kellenek a
hangulaton kívül, amelyért érdemes Kaposvárra jönni. A turisták száma 12, a vendégéjszakák
száma pedig 15 %-kal emelkedett az előző évhez képest, ez szép siker, ez az emelkedés tartós
az elmúlt éveket figyelembe véve. Ezúton is köszönetet mondott mindenkinek, aki a
turizmusban dolgozik, azoknak, akik készítik elő a turisztikai beruházásaikat, és mindazoknak,
akik a munkaidejüket, napjaikat azzal töltik, hogy a hozzájuk látogatók, és akik itt élnek jobban
érezhessék magukat ebben a városban.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a Járási Hivatalnak kinevezett vezetője van. Bemutatta
Harasztiáné dr. Süveges Zsuzsannát, sok szeretettel gratulált, jó munkát kívánt.
-----1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 219/2014. (X. 30.)
önkormányzati határozatának módosításáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester: Munkahelyet váltott Kurucz Tamás, aki a Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Bizottság tagja volt, így lemondott tagságáról. dr. Tapazdi Tamás Gábor
az, akit megválasztanak reményei szerint a Pénzügyi Bizottság tagjává.
-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4162
Száma: 17.04.27/1/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 08:30
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

53/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 219/2014. (X. 30.) önkormányzati határozatának e)
pontját úgy módosítja, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság külső szakértő tagja
Kurucz Tamás helyett dr. Tapazdi Tamás Gábor.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Csillag Gábor jegyző
azonnal

Szita Károly polgármester: Gratulált és jó munkát kívánt a megválasztott bizottsági tagnak.
Felkérte dr. Pintér Rómeó legfiatalabb képviselő urat olvassa elő az eskü szövegét.
Eskütétel következett.
-----2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester: Az előterjesztés nagymértékben összefügg egyébként a 2017. évi
költségvetés módosításával, hisz vannak olyan elemei, amelyek megjelennek a 2017. évi
költségvetésnél is. Szóbeli kiegészítést tesz majd, amely érinteni fogja a 2017. évi
költségvetésben megjelent, de a 2016. évi költségvetés végrehajtását és elszámolását is.
Valamennyi bizottság támogatta az előterjesztést.
-----Kérdések nem hangzottak el.----9

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4163
Száma: 17.04.27/2/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 08:33
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
1
18
0
0
18

Szav%
Össz%
94,44
94,44
0,00
0,00
5,56
5,56
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 14/2017.(V.10.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Szavazás eredménye
#: 4164
Száma: 17.04.27/2/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 08:33
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
1
18
0
0
18

Szav%
Össz%
94,44
94,44
0,00
0,00
5,56
5,56
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00
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54/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat 2016.
évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról készített beszámolót.
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2016. évi maradvány elszámolás során a 10.c. melléklet
alapján az önkormányzati költségvetési szerveknél keletkezett, a felügyeleti ellenőrzés által
megállapított kötelezettségvállalásokon felüli, szabad maradványokat elvonja, míg a
kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet pénzeszközátadásként
biztosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György gazdasági igazgató
2017. április 30.

2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2016. évi pénzmaradvány felügyeleti ellenőrzéséről
szóló jegyzőkönyvben az intézményi személyi juttatások összevont maradványa 50 %-át
egyszeri személyi juttatás kifizetésére biztosítja a szabad maradvány terhére. A keretösszeg
létszámarányosan az óvodákban a pedagógus munkát közvetlenül segítő és technikai
dolgozók, a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál, a Sportközpont és
Sportiskolánál, a kulturális intézményeknél és a Kaposvári Szociális Központnál a
magasabb vezető beosztású dolgozók kivételével kerül felosztásra. A 45.980 e Ft
felosztható keretből az önkormányzati fenntartású intézmények részére (10. d. melléklet
szerint) 31.034 e Ft személyi juttatás és 8.379 e Ft munkáltatót terhelő járulék, míg a
Kaposvári Szociális Központ kapcsán a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás részére bruttó (járulékkal együtt) 6.567 e Ft kerül lebontásra.
Szita Károly polgármester
Felelős:
Közreműködik:
Molnár György gazdasági igazgató
Határidő:
2017. április 30.
3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2016. évi pénzmaradvány felügyeleti ellenőrzéséről
szóló jegyzőkönyvben javasolt intézményi igények pénzügyi fedezetére a 10. d.
mellékletekben meghatározott célokra (az egyszeri személyi juttatás nélkül) mindösszesen
102.726 e Ft-ot biztosít a szabad maradvány terhére, melyből 54.860 e Ft-ot közvetlenül
kerül lebontásra a költségvetési szervek részére. A céltartalékba helyezett 47.866 e Ft
felhasználására a Műszaki és Pályázati Igazgatóság, valamint a kulturális referens
javaslatának függvényében kerül sor.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György gazdasági igazgató
2017. április 30.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2016. évi maradvány
felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben foglaltak alapján a Kaposvári Szociális
Központ működéséhez a 2016. évben vállalt áthúzódó kötelezettségek intézményi
maradványt meghaladó részének pénzügyi fedezetére 7.608 e Ft-ot, a 2016. évi maradvány
felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben foglaltak alapján a javasolt beruházások
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pénzügyi fedezetére 8.485 e Ft-ot biztosít a szabad maradvány terhére a Kaposvár-Sántos
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György gazdasági igazgató
2017. április 30.

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Kaposvár-Sántos
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési
szervek 2016. évi maradványának vizsgálatáról szóló Ellenőrzési jelentésben foglaltak
alapján az Együd Árpád Kulturális Központ karbantartási kiadásainak indokoltságának és a
Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum régészeti tevékenysége eredményességének
megállapítására célvizsgálatot rendel el.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

dr. Csillag Gábor jegyző
Kiss Brigitta ellenőrzési irodavezető
2017. szeptember 30.

6. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft.
végelszámolása kapcsán a törzsbetéten felül, pénzeszközben kapott 2.518.324 Ft-ot a
költségvetésben már tervezett keret megemelésével óvodai foglalkoztatási eszközök
beszerzésére fordítja. A Társaság Virág utca 32. szám alatti irodahelyiségeiben használt,
ügyviteli feladataihoz kapcsolódó, az előterjesztéshez csatolt leltár (2. számú függelék)
szerinti eszközöket Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala használatába adja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató
Határidő:
2017. május 31.
-----3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester: A kaposváriak sokat dolgoztak azért, hogy elmondhassák a
városuk megerősödött és azt is elmondhatják, hogy büszkeséggel kell, hogy eltöltse, hogy
nagyon sikeres évek elé nézhet. Néhány példát említene meg ezen kijelentés alátámasztására.
Egyrészt Kaposvár központi térségi szerepe tovább erősödött. Nem csak abban erősödött térségi
szerepük, hogy egyre többen dolgoznak náluk Kaposváron kívüli településekről is, nem csak
abban erősödött térségi szerepe a városnak, hogy a kaposvári diákok 46 %-a város környékéről
érkezik, és itt tanul, hanem abban is erősödött a térségi szerepe, hogy ez az első kormány a
jelenlegi, amely felismerte azt, nem csupán felismerte, de beszélt róla, hanem a nagyvárosok
központi szerepét a Modern Városok Program beruházás keretén belül erősíti is. Nagyon fontos
szempont számukra nem csupán Kaposvár és a kaposváriak sikere, hanem valamennyiük sikere
ebben a megyében hisz az, ami történik akármilyen beruházás esetében is ami a Modern Várost
szolgálja, nemcsak kaposváriakat segíti, hanem mindazokat, akik Kaposvárra járnak dolgozni,
akár tanulni, vagy akárcsak bevásárolni járnak ide. Nőtt, mint említette már erősödik a
gazdaság. Az elmúlt két évtized legalacsonyabb munkanélkülisége a mai Kaposváron. Akkor
lesz teljes mértékben elégedett, amikor ezt egy tartós állapotnak tekintheti, és az évközi
ingadozások sem lesznek jelentősek, akkor lehetnek csak nyugodtak, és elégedettek. Nőtt a
helyi adóbevétel 200 millió forinttal és ha ebből az iparűzési adót nézi, amely változatlan
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adókulcs mellett a gazdaság teljesítőképességének a fokmérője, akkor örömmel említheti azt is,
hogy az iparűzési adóbevétel is nőtt. Reméli, hogy a gazdaság olyan ütemben fog fejlődni
Kaposváron bízva abban is, hogy újabb termelő beruházások is megjelennek, de sokkal
fontosabbnak tartja jelenlegiek stabilitását és még inkább erősödését, hogy ez az árbevétel a
mostani évben is nőni fog, és hasonló sikerekről számolhat majd be az év végén, vagy a
következő év elején. Tovább növekedett Kaposvár vagyona, egy esztendő alatt 16,9 milliárd
forinttal nőtt. Kaposvár nem elherdálja, hanem gyarapítja a jövőt, gyarapítja azzal, hogy évről
évre növekszik az a vagyon, amit utódaiknak hagynak majd. Térségi központi szerepükből
adódóan, amiről korábban már beszélt, városuk nem csupán az itt élőknek kíván biztonságot
nyújtani és nem csupán a megyén belülieknek, mert ez megyehatártól független a lehetőséget
élvezik mások is, Dombóvárról és Szigetvárról is sokan dolgoznak többek között Kaposváron.
Feladatuk, mivel a Modern Városok Program is erre kötelezi őket, hogy ebbe az irányba is
kitekintsenek. Kiegyensúlyozott biztonságos gazdálkodást folytattak. A források, támogatások
elnyerésében pedig kiemelkedő eredményeket értek el. Teljesen természetes, hogy a
polgármester megy annak érdekében, hogy a döntéshozóknak a figyelmét felhívja arra, hogy
miért fontos az adott pályázat Kaposvár számára és milyen eredményt hozhat a környéken élők
számára. A polgármester nem tudna eredményeket elérni, ha nem lennének olyan kollegái, akik
vannak. Nagyon sokat dolgoztak ebben a városban, a Polgármesteri Hivatalban azért, hogy ki
tudta jelenti azt, hogy a források, támogatások megszerzésében kiemelkedő eredményeket ért
el Kaposvár. Kiemelte a műszaki igazgató asszony szerepét, azért említi meg őt, mert a legtöbb
beruházás az igazgatóságán keresztül megy és akkor, amikor meg kellett nyerni ezeket a
forrásokat, nagyon sokat tettek érte. Van még egy igazgatóság, amely hasonló mértékű – nem
olyan tömegű – programokat készített elő és úgy érvelt, hogy el tudják ezeket nyerni, ez pedig
a Környezetvédelmi Igazgatóság. Mindkettőjüknek megköszönte azt, hogy megengedték nekik,
hogy elinduljanak ezen a folyamaton. Ez az engedékenységük azzal járt, hogy most
iszonyatosan sokat kell, hogy dolgozzanak, mert maguknak kell megcsinálni. Reméli, hogy
nem csupán az alapkőletételeknél, hanem majd a különböző beruházások, különböző
folyamatainál is együtt örülhetnek annak, hogy hogy mennek, hogy folynak ezek a munkák. Az
elmúlt években előkészítették, idén pedig elkezdték az évszázad beruházási programját a
Németh István Programukat. Ez látszik az idei költségvetésükből is, ha végig néz az 1990-es
évekre is, 63 milliárd forintos főösszeggel még nem hoztak be költségvetést. Az év elején 27,8
milliárd forinttal indultak, most, hogy pontos legyen 62.700 millió forint a költségvetésük, mert
szerepeltetik időarányosan azokat a beruházásokat, amelyek ebben az évben előttük állnak.
Ezek a Németh István Program beruházásai, utak, járdák, ipari üzemek, iparterületek fejlesztése
történik, óvodák, bölcsődék, iskolák energetikai felújítása, sport beruházások, színház
fejlesztés, kórház déli tömb, nem sorolja fel. Minden kaposvári tudja, és várja is, hiszen egy
kiadványban tájékoztatták a kaposváriakat arról, hogy azt, amit rendeltek teljesítik. Ők
határozták meg ennek a programnak a tartalmát is, és nagy izgalommal várják, hallja vissza
több helyről, ha a fele megvalósul, akkor már elégedettek lehetnek. Nem, az egész meg fog
történni, hisz ebben állapodtak meg és ezért csinálják ezt a programot is. A kiegyensúlyozott és
biztonságos gazdálkodásuknak köszönhetően 251 millió forinttal megemelik az intézmények
támogatását. Bejelentette, hogy ebből a megemelt támogatásból adódóan 462 fő, azok, akik az
eddigi központi béremelésben nem részesültek, egyszeri bruttó 78 ezer forint bérkiegészítést
fognak kapni, ha jóváhagyják az Önök előtt lévő előterjesztést. Ebben bent vannak – vezetők
és vezető beosztású dolgozók kivételével – az óvoda pedagógus munkát segítők és technikusok,
benne van a Humánszolgáltatási Gondnokság, a Sportközpont, Sportiskola, Könyvtár,
Múzeum, Együd, Szociális Központ, szociális ágazat. Ezen felül, dologi és felújítási pluszként
102 millió forint áll az intézmények rendelkezésére. Ebbe az előterjesztésben, ha megnézték az
intézmény felújítási összegük 1,4 milliárd forint. Elindítottak egy új programot ebben az
esztendőben, az egyik eleme ennek a programnak az, hogy vannak még Kaposváron olyan
13

önkormányzati tulajdonban levő lakások, amelyek nem rendelkeznek olyan vizesblokkal,
amivel rendelkezni kellene. Vagy nincs benne zuhanyzó, vagy nincs benne mosdó, vagy nem
olyan formában. Elindítanak egy összkomfortosítási programot ezen lakások esetében. Két
ütemre osztották, két év alatt végeznek is vele és ebbe a költségvetésbe fel vannak sorolva,
melyek azok a lakások, amit átalakítanak és mennyit is költenek rá. Ez a program elindul, nem
lesz komfort nélküli önkormányzati tulajdonú lakás Kaposváron. Láthatják az anyagban, hogy
a közterület-felügyelők kértek több mint 5 millió forintot, elrendelte a hétvégi
munkavégzésüket annak érdekében, hogy hétvégén se maradjon ellenőrzés nélkül a város. Nem
csupán a szemetelés, nem csupán a zöldhulladék égetés, amit elszállítanak ingyen emiatt,
hanem hogy rend is legyen a városban. Kérte a támogatást abban, hogy a Megyei Jogú Városok
Szövetségének elnökeként arra kérte polgármester kollégáit, hogy valamennyi nagyváros újból
5 millió forinttal járuljon hozzá egy közös alap létrehozására, amit a Kárpátaljai magyarok
megsegítésére juttatnának el. Ahogy tavaly, idén is tegyék ezt meg, több város már döntött,
bevitte Közgyűlés elé, behozta ide is, kérte a támogatását a képviselőknek. Ebben az évben
készítenek egy több évre ható, de a jövőt nagymértékben meghatározó város rehabilitációs
programot a Donnerre. Azért készítik el, mert elindul már ebben az évben maga a rehabilitáció,
az Intermodális Csomópont Donnert érintő részeivel, ott annak a környéknek a rendezése már
elindul. Rá kell fűzni, hogy ne álljanak meg ennél a résznél, hogy mit, mennyi idő alatt
csinálnak meg a Donner felső szakaszaiban is. Az, hogy közművesítenek, komfortosítanak
önkormányzati lakásokat, annak egy része is a Donnerban van, amit érinteni fog. Azért kell egy
terv, hogy konkrétan meg tudják vitatni, mellé tudják rendelni a forrásokat és azt a munkát,
amit ebben az esztendőben a közlekedési központ Donnert érintő részeként elkezdenek, tovább
tudják vinni. Reméli, hogy egy jó elemet, jó programot fognak erre kapni. Tájékoztatásul
elmondta, a bizottságok megtárgyalták a 2017. évi költségvetésnek a módosítását és a város
képviselő-testületének elfogadásra javasolják.
-----Kérdések----Pintér Attila tanácsnok: Polgármester úr említette az előterjesztés kiegészítésében a Modern
Városok Programot és azt a kormányzati szándékot, hogy a nagyvárosok központi szerepköre,
térszervező funkciója erősödjenek a jövőben. Ez a szándék egyébként üdvözlendő és ennek
része az, hogy azok a nagyvárosok, amelyek infrastruktúrájukat tekintve még elmaradottak
azok is be legyenek kapcsolva az országos vérkeringésbe. Ebből kiindulva létfontosságú a 67es út minél hamarabbi megépítése. Nemrégiben polgármester úr úgy fogalmazott egy
interjúban, hogy várniuk kell még kormányzati döntésre. Milyen kormányzati döntésre kell még
várniuk, ha körülbelül egy hónappal ezelőtt a NIV Zrt. már a kivitelezés nyertesét is kihirdette
a Strabag konzorciumát? Mi az a kormányzati döntés, amit ezek után még várniuk kell a 67-es
út építését illetően? Tudják jól, hogy a Csiky Gergely Színház felújítása nem az eredeti ütemterv
szerint zajlik, hiszen a színház épület hátsó részét már januárra le kellett volna bontani. Kérdése
az, mi az oka, hogy nem tudják tartani az eredeti ütemtervet és nem sikerült a hátsó részt
januárra lebontani? Befolyásolhatja-e ez a késedelem a Színház rekonstrukcióját, és a tervezett
átadás időpontjára elkészül-e az épület? Az előterjesztés tartalmazza az átruházott hatáskörben
hozott döntéseket is, és ezek között egy 1,5 millió forint értékű fókusz csoportos kutatást,
amelyben kaposváriakat kérdeztek meg Kaposvár legégetőbb problémáit illetően. Elkészült-e
ez a kutatás, és ha igen, akkor olvasható-e ennek a kutatásnak az eredménye, tanulmánya? Jó
lenne, ha ezt mindannyian olvashatnák, a Közgyűlés minden tagja megismerhetné.
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Kováts Imre képviselő: Polgármester úr szóbeli kiegészítésében említést tett többek között
arról, hogy részt vett az idénynyitó turisztikai konferencián. A konferencia szünetében készített
interjúban azt mondta, és arra tett ígéretet, hogy 3 éven belül egy négycsillagos szálloda épül
Kaposváron. Miután a 2017-es költségvetésben nem talált forrást a tervezésre vonatkozóan, azt
feltételezi, hogy nem önkormányzati beruházásban fog készülni. Lehet-e erről többet tudni? A
szóbeli kiegészítésében ismételten hivatkozott arra, hogy a regisztrált munkanélküliek száma
történelmi mélypontra süllyedt. Azt kell, hogy mondja, polgármester úr fáziskésésben van,
hogy a legújabb munkaügyi adatok szerint a történelmi mélyponthoz képest 665-el több
munkanélküli van a városban. Kérdése volt, hogyan látja ezt, mi lehet ennek az oka, hisz az
önkormányzat közfoglalkoztatottak száma a tavalyihoz képest lényegében szignifikánsan nem
csökkent, melyek lehetnek azok a cégek, akik közel 500 embert tettek az utcára?
Szita Károly polgármester: A Kormánynak a 67-es út kapcsán arról kell döntenie, hogy ad 65
milliárd forintot. Ugyanis feltételes közbeszerzést írt ki a NIV annak érdekében, hogy a
feltételes közbeszerzés eredményeként tudja azt, hogy mennyi pénzt kell kérni a beruházáshoz
a Kormánynak. Ez a Kormány döntés még vissza van, hogy biztosítsa ehhez a beruházáshoz a
forrást. Nem Európai Uniós forrás, ezt az Unió nem támogatja. Nem támogatja azt, hogy egy
gyorsforgalmi út kösse össze az M7-est, ezt a Kormány támogatja, mert fontosnak tartja, ezért
hazai forrást kell, hogy mellé rendeljen. Tegnap átment a kabinetet előkészítő ülésen, reméli,
hogy májusban a Kormány elé kerül ez az előterjesztés, és reméli, hogy itt Kaposváron írhatják
alá majd a kivitelezési szerződést. Reméli azt is, hogy majd azt követően mehetnek majd az
alapkőletételre a beruházóval, azt pedig különösen reméli, hogy 2019-ben vagy azt megelőzően
szakaszonként guríthatják majd a söröshordót, hogy elkészült a településeket elkerülő út és
lehet rajta közlekedni. A főépítész asszony arról tájékoztatta, hogy ütem szerint halad a
színháznak az építése. Örüljenek annak, hogy az évszázad legnagyobb programját hatják végre.
A kutatás eredménye bárki számára megtekinthető. Azok a munkanélküli adatok, amelyeket
elmondanak, azok valósak, mégis a többi városban is a munkahelyeket jelölték meg az ott élő
emberek. Még ott is, ahol nulla a munkanélküliek száma. Az elmúlt időszakból adódik, hogy
volt rosszabb helyzet, az ember akkor lehet nyugodt, ha biztos lehet a munkahelyében. Ha az
előkészítéssel végeztek jegyző úrnak fogja átadni az anyagot, nyugodtan keressék meg. A
szálloda azért nincs bent a költségvetésben, mert nem költségvetési forrásból fog megvalósulni
reményei szerint. Ha majd érdemleges információjuk lesz, akkor Borhi Zsombor
alpolgármester úrral bejelentik. Akkor lesz majd nyugodt a munkanélküliek adatait is tekintve,
hogyha stabil és tartós marad. Nem a cégek küldtek el embereket félreértés ne essék, a
közfoglalkoztatásból estek ki emberek és gyarapították a munkanélküliek számát. Még mindig
szezonális a közfoglalkoztatottság is az, hogy ilyen alacsony a munkanélküliség Kaposváron
ahhoz hozzájárul az, hogy több mint 600 fő a rendszerükön belül és az a közel 1000 fő, aki
közfoglalkoztatottként dolgozik. Amikor munkában van, közfoglalkoztatási szerződéssel
rendelkezik akkor nem munkanélküli. Amikor nem rendelkezik ezzel a szerződéssel, akkor
átmenetileg gyarapítja a munkanélküliek számát. Reméli, hogy egyre jobban meg fogja érni,
már ebben az esztendőben is, de a következőben főleg meg fogja érni, hogy a közfoglalkoztatás
helyett a bérminimum és garantált bérminimum emelkedése miatt, inkább menjenek el állásba
és ott dolgozzanak. A METIX példáját hozta fel egy órával ezelőtt, ő is várja azokat, akik
munkát szeretnének és munkalehetőséghez kívánnak jutni.
-----Hozzászólások----Kováts Imre képviselő: Történelmi léptékű beruházások árnyékában Kaposvár turisztikai-,
idegenforgalmi zászlóshajójáról, a Virágfürdőről, meg a Jégcsarnokról szeretne szólni. Az
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Élmény és Gyógyfürdő, közkeletű nevén a Virágfürdő üzemeltetési tapasztalatai alapján már
évek óta nyilvánvaló, hogy az évi 120 millió forint működési támogatás még a veszteséges
gazdálkodás elkerülésére sem elegendő, nem hogy a kivitelezés hibáit – a rendszeres beruházási
támogatások ellenére – kijavítsák, illetve a létesítményt megfelelő színvonalon karbantartsák.
A gazdálkodás átláthatóságát az is nehezíti, hogy a létesítmény közel 80 milliós amortizációs
költségei a Nagypiac Kft-nél vannak elszámolva, amit jóindulattal sem lehet nevezni a
számviteli törvénnyel összhangban lévőnek. Ez persze a Nagypiac Kft. gazdálkodásának
átláthatóságát is nehezíti. Ha azt akarják, hogy a 6,5 milliárdba került létesítmény valóban
Kaposvár meghatározó turisztikai-, idegenforgalmi tényezője legyen, akkor ezen az áldatlan
helyzeten végre változtatni kell. A másik, a Jégcsarnok problémájáról szeretne beszélni. Nem
az a legnagyobb probléma, hogy a Jégcsarnok évről évre veszteséges és évről évre fel kell
tőkésíteni, hanem az, hogy a 2006-ban megkötött svájci alapú lízing szerződés eredményeként
eddig már kifizették az építési költségének másfélszeresét. A mai tőketartozás nagyobb, mint
két évvel ezelőtt. A vagyonvesztés ma már nyilvánvaló. A létesítmény maradvány értéke a
kezdeti 162 millió forintról 286 millió forintra ugrott. Nagy valószínűséggel a lízing-szerződés
lejártáig, azaz 2026-ig a frank/forint árfolyam tovább fog romlani, így 350-400 millió körüli
összegért kerülhet az önkormányzat tulajdonába a közel nullára amortizált létesítmény. Így
könnyen kiszámítható az is, hogy a Jégcsarnok építési költségének legalább háromszorosát, de
- a maradványértéket is figyelembe véve - közel a négyszeresét fogják a kaposváriak kifizetni.
Ezért kezdeményezi ismét a lízing-szerződés végtörlesztéssel történő megszüntetését. Két évvel
ezelőtt polgármester úr elutasította a végtörlesztésre vonatkozó javaslatot. Ha tudatosan nem
élnek a végtörlesztéssel, aminek most rendkívül kedvező feltételei vannak, akkor holnap már
felvethető a közpénzek hűtlen kezelése is. Ne várják ezt meg polgármester úr.
Pintér Attila tanácsnok: Ott folytatja, ahol Kováts képviselő társa abba hagyta, nézzék
számszerűen is miről van szó. A Jégcsarnok svájci frank alapú lízingdíjára 2025-ig évente 59
millió forintot kell még költenie a városnak, 2026-ban pedig 286 millió forintot. Ez azt jelenti,
hogy összesen még 818 millió forintot kell költeniük erre az elhibázott pénzügyi konstrukciójú
fejlesztésre. Ugyancsak elhibázott pénzügyi konstrukciójú fejlesztésnek tartja az élményfürdő
első ütemének a megépítését is, nem a célt vitatja, hanem ahogy megvalósították. Ugyanis hitelt
kellett felvenniük arra, hogy meg tudják vásárolni az élményfürdő üzletrészét attól a
vállalkozástól, amelyik megépítette a műszaki tartalmat és ebből fakadóan még 480 millió
forintot kell erre fizetniük. Ez azt jelenti, hogy 2020-ig 120 millió forintot évente és bőven túl
vannak már mind a két beruházásnál a műszaki tartalom értékének kifizetésétől. Ezért mondják
azt és nem csak egyedül van, aki azt gondolja, hogy bár ugyan jó célok voltak ezek, de
elhibázott pénzügyi konstrukcióban valósították meg. A kaposváriaknak kerül ez sokba és
elviszi a forrást más fejlesztésektől. A 67-es útra azért kérdezett rá, mert nyomon követte az
eseményeket, a Kormány döntéseket, a Magyar Közlönyben folyamatosan figyelemmel
kísérhető. Lehet látni, hogy milyen döntések születnek a 67-es út fejlesztésével kapcsolatban,
és az ütemezéséhez rendelt forrásokkal kapcsolatban. Mivel ezt folyamatosan nyomon követte
és látta, hogy a Kormány milyen döntéseket hozott, ezért kérdezte meg mi az a kormányzati
döntés, amire még szükség van. A Csiky Gergely Színház felújítását illetően pedig érdemes
megnézni az ütemezési tervet, abban az szerepelt, hogy januárra le kellett volna bontani már a
hátsó részt és talán többen vannak a teremben, aki örül, hogy a Színház felújításra kerül, de
mégis csak kérdés az, hogy a felújítás ütemezése hogyan zajlik és sikerül-e időben befejezni a
Színház rekonstrukcióját, és időben sikerül-e átadni.
Csutor Ferenc tanácsnok: Miközben hallgatta a hozzászólásokat, folyamatosan Molnár
György igazgató urat figyelte és csak csóválta a fejét. Nem csodálja, hogy ennyire megőszült.
Szeretné kiemelni az út, és járda készítési programot, amit régóta csinálnak és folytatnak az
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idén. Nagyon örül neki, hogy ilyen nagymértékben és ilyen nagy területen folyik a kivitelezés,
főleg a Zaranyi úti beruházásnak fog nagyon örülni és az ott lakók is. Ugyanakkor kiemelné,
hogy nemcsak a felszínen végeznek hathatós munkát, hanem a föld alatt is bizonyos
közművekkel. Többek között tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Kossuth Lajos utcában, a
Tallyán Gyula utcában és a Hunyadi János utcában ivóvíz vezetéknek a cseréje van
folyamatban. Valahol már kész van és a lakók jelezték felé, hogy ahol megtörtént az ivóvíz
vezeték cseréje, ott az is issza már a csapi vizet, aki eddig ásványvizet fogyasztott. Gratulált
ehhez a beruházáshoz és bízik benne, hogy más közműveknek a felújítására, cseréjére is sor
kerül.
dr. Pintér Rómeó tanácsnok: Arra hívta fel a figyelmet Csutor képviselő társához csatlakozva,
hogy a történelmi léptékű beruházásoknak nemcsak az árnyékában vannak felfedezésre váró
törekvéseik, hanem mellett is. Ahogy mondta, egy év alatt 1,5 milliárd forintot fordítanak
járdáik és útjaik felújítására, úgy gondolja, hogy országos szinten kimagasló teljesítmény.
Megköszönte minden kaposvárinak azt, hogy munkájával hozzájárult ehhez, jelentős
mértékben növeli a városi élet minőségét és biztatja a városvezetést arra, hogy a következő
években se adják ennél alább, ha erejük engedi.
Gelencsér Ferencné tanácsnok: Amikor 2006-ban képviselő lett nagyon gyorsan szembesült
azzal, hogy Tüskeváron a körzetében, melyek a neuralgikus pontok utak, közterek és nem utolsó
sorban az orvosi rendelők. Hál’Istennek keveset jár orvoshoz, meg keveset is járt, de amikor ott
volt azt látta, hogy annyira leharcolt állapotban van ez az épület, hogy gyakorlatilag a ’70-es
évekbeli arcát mutatta. Most a felújítás után nem kell szégyenkezniük miatta, szerinte
világszínvonalú helyiségcsoport alakult ki, megkönnyítve ezzel az egészségügyi dolgozók
komfortosabb munkáját és a beteg várakozók idejének a csökkentését. Mindkét orvosi rendelő
megújult a felnőtt orvosi és a gyerekorvosi is. Sikerült leválasztani a fűtéseket egymásról, ezzel
elég sok pénzt megtakarítva. Külön kiemelné, hogy nemcsak az akadálymentesített bejárat újult
meg, hanem a burkolatok is segítik a csökkentlátók tájékozódását a helyismeretségben.
Nemcsak az orvosi rendelőre büszke és nemcsak azt szeretné megköszönni, hanem az orvosi
rendelővel egy fedél alatt lévő közösségi ház felújítását is. Ez a ház is nagyon régi volt,
korszerűtlen fűtéssel, volt olyan karácsonyi ünnepség, hogy nem hallották a tapsot, mert az
emberek kesztyűben, nagykabátban és bundás sapkában ültek a műsor alatt. Most jó a fűtés, a
világítás és a tető sem ázik be, nem kell lavórokat tenni védekezésképpen. Tüskeváron ez a ház
régen is a közösség centruma volt, most meg pláne új lendületet kapott. A városból más civil
szervezeteket, egyesületeket is tudnak fogadni. Nagyon örül neki és mindannyiuk nevében
szeretné megköszönni és a háláját kifejezni. Nem fanyalgás, csak megjegyzés, hogy azért is
hálásak lennének, ha a belseje után az előtte levő külseje is új arcot kapna, és ezen már
dolgoznak azzal a felelős személlyel, aki segíteni fog benne.
dr. Szép Tamás tanácsnok: Polgármester úr említette a Donnert. Elég régóta donneri
képviselő, és amikor a költségvetésről van szó, vagy a módosításáról elsődlegesen mindig az
út-, és járdafelújításokat pécézte ki és megjegyzéseket tett milyen kevés járdafelújítás van a
költségvetésben. A 2017. évi költségvetési táblázatokban elég szépen szerepelnek a donneri
terület járdafelújításai és útfelújításai, mindenképpen örvendetes. Nagyon sok éve rendszeresen
kérte, vagy felhívta a figyelmet arra, hogy a Donner központi része leamortizálódik,
szlömösödik. Ez a folyamat nagyon felgyorsult, ezért többször is kérte azt, hogy erre a központi
részre vonatkozóan egy város rehabilitációs program induljon el. Nagy örömmel hallotta, hogy
az első lépés megkezdődött, tanulmányterv elkészítését az önkormányzat ki fogja adni. A
megrendelést, ha konkretizálják ne csak kizárólagosan önkormányzati közterületekre,
intézményekre, önkormányzati tulajdonú épületekre terjedjen ki. Az adott területen, vegyes
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területekre, és ha szükséges a magántulajdonban lévő területekre is. A terület bejárása során
gyakran tapasztalta, hogy az udvari belsőségekben lévő ingatlanok, ingatlanrészek nagyon nagy
része a XX. század első felének követelményeit sem elégíti ki. Azokat véleménye szerint le kell
bontani és oda valami újat kell kitalálni.
Dér Tamás alpolgármester: Polgármester úr bevezetőjében elhangzott, hogy az évszázad
beruházásai között két nagy sportberuházás is indul. Az egyik a Kaposvár Aréna és a másik a
10 pályás versenymedence. Ezek mellett tájékoztatta a Közgyűlést, hogy számos
sportberuházás indul, illetve a sport infrastruktúrájukat szeretnék megújítani. RG csarnokuk
teljes energetikai felújításon fog átmenni várhatóan az év végén, jövő év elején a többi
beruházástól függően. Szintén energetikai felújítása lesz az asztalitenisz csarnoknak, teljesen
lecserélik a nyílászárókat, leszigetelik, tetőt cserélnek és mindkét csarnokra napelem kerül. Így
az áramfogyasztását ezeknek a csarnokoknak ez fogja ellátni. Régóta tervezték és most végre
tudják hajtani a körcsarnokuknak, amit 1983-ban adtak át, TAO forrás keretében a város
jóvoltából két ütemben fogják felújítani. A napokban fog elkezdődni, lecserélik a kopolit
üveget, szigetelést kap, az összes nyílászárót kicserélik. Szépen fog kinézni, menekülési
útvonalakat is be fogják kamerázni a körcsarnokot, ez az első ütem. A második ütemet most
tervezik. Nyáron fogják átadni a megújult Rákóczi Stadiont. Tavaly elkezdték a kajak-kenu
vízitelepnek a felújítását, ősszel kezdődik a teljes felújítása. Tavaly adták át nagy örömükre a
Városligetben a kosárligetet, azt gondolja, hogy sokuk örömére december 28-án hóban
kosaraztak a fiatalok. Nagy dolognak tartja, hogy már kinőtték ezt a pályát, jó lenne egy újat
építeni. Nyár után megkezdődik a bekamerázása ennek a kosárligetnek. Tavaly adták át a Judo
Csarnokot, idén kamerarendszerrel fogják felszerelni, illetve tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a
napokban elkészült a parkosítása. Jövő tavasszal már ennek a nyomai, virágosítás, illetve fák
már látszani fognak, öröm lesz arra járni.
Kováts Imre képviselő: Sem annak idején, sem most utólag nem akarta megkérdőjelezni
egyetlen beruházásnak sem a létjogosultságát. Csupán arra próbálta ösztönözni néhány
képviselő társát, köztük Csutor képviselő társát elsősorban, aki korszakos véleményével állt ki
annak idején a Jégcsarnok mellett, ami aztán teljesen nyilvánvaló volt, hogy nem állja meg a
helyét. Ahelyett, hogy bizonyos számszerű matematikai összeadásokat végzett volna Csutor
képviselő társa, olyan személyre hivatkozott, amely inkorrekt ebben a környezetben. Azt
gondolja hozzászólását az a szándék vezérelte, hogy azt a végtörlesztést kezdeményezze, amely
megakadályozza őket abban, hogy további vagyonvesztés történjen a Jégcsarnok kapcsán.
Szóvá kell tennie polgármester úrnak, hogy egyik kérdésére sem kapott érdemi választ. Úgy
gondolja, hogy ilyen sportlétesítmények mellett, amelyek igénybevétele szállodához
kapcsolódik, azt elütni, amit féléve mondott, hogy dolgoznak rajta ez kicsit snassz.
Kiss Tamás képviselő: Örömteli dolog hallgatni, hogy milyen beruházások készülnek a
városban, és nyilván az is örömteli, hogy egyre több járdát, utat próbálnak, illetve igyekeznek
felújítani. Úgy gondolja, amire nagyobb figyelmet kell fordítani – mennyire az önkormányzat
dolga az külön kérdés – akkor lehet ezt a várost még élhetőbbé tenni, ha azok az emberek, akik
jelenleg minimálbéren dolgoznak. Azt mondhatják lassan, hogy aki akar Kaposváron, az el tud
helyezkedni és dolgozni tud. Kérdés az, hogy mennyiért? Úgy gondolja, hogy 70-80-90 ezer
forintból egy normális életet egy családfenntartó nem tud biztosítani a családjának. Úgy
gondolja, hogy az lesz inkább a komoly kihívás és az lesz a nagy feladat, hogy Kaposváron
élhető béreket tudjon nyújtani, nemcsak az önkormányzat a dolgozóinak, hanem tárgyalva azon
nagyfoglalkoztatókkal, akik nem feltétlen kaposvári kötődésűek, hogy esetleg olyan bérezés,
olyan bérek jussanak az embereknek, amiből nem kell idegeskedve várni a hó végét, hanem
nyugodtak lehetnek, hogy a hó végén is jut étel az asztalra.
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Mihalecz András tanácsnok: Minden kaposvári nevében kifejezte háláját és köszönetét
mindazoknak, akik ezt a költségvetést összerakták. Egy jó költségvetés az keretet és lehetőséget
biztosít annak a városnak és város lakóinak, közintézményeinek, akik megfelelő gondossággal
bírnák az ott élőkre és az ott dolgozókra. Gratulált is, ez a köszönet és gratuláció nemcsak a
konkrét költségvetésnek szól, hanem kicsit annak a hangulatnak is, ami most itt kialakult.
Emlékszik, hogy voltak olyan költségvetési viták, amikor elkezdődött 8-9 órakor és még ebéd
után is erről volt szó. Jól érzékelhető és önmagáért beszél, hogy egyrészt a bizottsági
szakaszban, ami arra alkalmas, hogy alaposan megvitassák az adott előterjesztést ott a
költségvetés gyakorlatilag csont nélkül, ha mondhatja így, átment. Mert arra gyúrtak egyes
képviselők, hogy majd itt, cirkusz formájában megmutatják élő közvetítés előtt, hogy mégis
csak van benne hiba. Voltak próbálkozások, amelyek elég sekélyesek voltak, hisz a kérdések
feltevése is azt mutatja, hogy sok esetleg nem is a költségvetéshez kapcsolódik. Lesz-e szálloda,
ez nem a költségvetés része. Összességében a kérdések is azt mutatják, hogy a költségvetés még
azoknak a szemében is rendben van, akik egyébként mindig szerették a fogásokat megtalálni.
Szerencsére nincsen benne olyan fogás, ami itt komoly nagy vitára késztetné a képviselőket.
Elfogadásra biztat mindenkit, a Közgyűlés ellenzékét is és biztosak lehetnek benne, hogy ez a
65 milliárdos beruházás, költségvetés megvalósul, akkor valóban mindenki, aki ennek részese
az büszke lehet majdan és szembe mer nézni az unokájával, hogy jól döntött. Gratulált minden
dolgozónak, aki ebben a munkában részt vett.
Borhi Zsombor alpolgármester: Szerinte ezt a 62,7 milliárd forintot kicsit ízlelgessék, mert
elég régóta ül itt a Közgyűlésben, de ilyen mértékű, talán a fele volt jobb években a
költségvetése a városnak. Ez a költségvetés gyakorlatilag arról szól, hogy hogyan fog kinézni
ez a város az elkövetkezendő 10-20 évben. Olyan mértékű változások fognak elindulni, ami
mind gazdaságilag ipari park fejlesztésekkel és az ipari területek fejlesztésével, mind élhetőség
szempontjából, környezetvédelem és energiatakarékosság szempontjából rendkívüli mértékben
meghatározzák azt, hogy milyen városban élhetnek majd. Lehet kicsit fanyalogni pénzügyi
konstrukciók miatt, úgy gondolja, hogy az előző Kormányok ideje alatt is szeretett volna a város
fejlődni, abban az időszakban ilyen pénzügyi konstrukciók voltak. Megkérte Kováts képviselő
urat, ne kiabáljon bele a hozzászólásába. Lényege az ennek, hogy Kaposvár egy olyan fejlődési
pályára állt, amiről még az ilyen hozzászólások sem tudják majd letéríteni. Azt kérte, hogy
mindannyian támogassák.
Szita Károly polgármester: Megköszönte a véleményeket és hozzászólásokat. Ami ebben a
városban történt az az itt élőknek köszönhető. Akkor, amikor minden esztendőben és különösen
a 4 éves polgármesteri, képviselői ciklusonként közösen határozzák meg, hogy milyen pályára
állítsák a várost, közösen fogalmazzák meg azt, hogy mit építsenek, most azért tudnak itt lenni
és azért tudják a Németh István Programot végrehajtani, mert közös gyermekük ez a program,
hisz közösen fogalmazták meg ezeket a célokat. Voltak mindig olyanok, akik ezt akadályozták,
ne felejtsék el. Voltak mindig olyanok, akik a kaposváriak többségi akaratával szembe mentek.
Voltak olyanok, akik nem támogatták, hogy felújítsák a főteret. Voltak olyanok, akik
ellentmondtak annak, hogy Virágfürdőt építsenek, most is itt ülnek a testületben. Voltak
olyanok, akik ellentmondtak annak, hogy vonják meg a lehetőséget a gyermekeiktől attól, hogy
korcsolyázni tanuljanak. Most is itt ülnek a képviselő-testületben. Soha nem szabad elfelejteni,
hogy ki milyen véleményt fogalmazott meg, hogy nyomta meg a gombot, ami hál’ Istennek a
technika rögzít. Az előző Kormányok voltak itt a testületben, akik minisztereket adtak, már
régen befejezték volna a Csiky Gergely Színházat, ha Pintér tanácsnok úr párttársai támogatták
volna. Vagy, ha Ön itt képviselőként megpróbált volna valamit tenni ezért a városért. A
legszomorúbb számára az, hogy rombolásban kiválóan élen járnak, építeni eddig semmit nem
építettek. De ha csak segítenének kicsit benne, hogy közösen tudjanak építeni, számára az lenne
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a legnagyobb boldogság. Tudniuk kell azt is és mindenkinek tudnia kell, hogy akkor, amikor a
Magyar Önkormányzatok adósságba kerültek, akkor azok, akik adósságba taszították a magyar
önkormányzatokat helyben a párttagjaik a képviselő-testületi padsorokban a helyi
polgármestereket azzal agyalták, hogy tele vannak hitellel, hogy lehet ezt. Ez így történt náluk
is, nem is volt olyan rég. Most pedig amikor nemhogy adósságuk nincs, hanem állampapírokat
tudnak venni és a bankban van a pénzük, hogy majd fel tudják használni, azoknak meghiszi
keserű a szőlő. El tudja képzelni, milyen kínban vannak, amikor egy ilyen volumenű
programnál megpróbálják megtalálni azt, hogy mégis hogy tudnának aknásítani, robbantani.
Kaposváriak jelentős többsége az mindig az eszéről és a bölcsességéről volt híres, tudja ez így
van most is kint járva a városba, beszélve az emberekkel tudja, hogy így van most is. A
kaposváriak jelentős többségére számíthatnak, akik elmondták, hogy mit szeretnének, ők pedig
kötelességszerűen ezt megvalósítják. Az orvosi rendelők felújítási programját, majdnem a
tüskevári orvosi rendelő felújításával kezdték. Utána folytatták a Rét utcában, folytatták a BékeFüredi lakótelepeken és folytatják az idén is. Nagyon sok orvosi rendelőt felújítanak, elsősorban
mindazok számára, akik kénytelenek oda járni, de természetesen az ott dolgozó ápolók és
orvosok számára is. Ez egy jó hír, vagyis folytatódik az a program, amelyből Tüskevár is
részesedhetett. Minden egyes rehabilitációnak, a rehabilitáció nem veszi figyelembe a
tulajdonviszonyokat, a rehabilitáció az a területet nézi. Független attól, hogy állami az a
tulajdon, önkormányzati a tulajdon, vagy magán az a tulajdon. Ha sok a magántulajdon egy
rehabilitálandó területben az kerül nagyon sokba. Ez így lesz náluk a Donnerben is, mert sokkal
több a magántulajdon, mint a közterület, vagy az önkormányzati tulajdonú lakás. Ez egy olyan
városrész, úgy alakult ki az évszázadok során, nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert ha
leszanálnak egy lakást, valakinek vagy pénzzel, vagy másik lakással a lakhatási feltételeit
továbbra is biztosítani kell. Nem lesz könnyű munka, de elkerülhetetlen, hogy neki álljanak.
Neki állnak és olyan tudatosan állnak neki, ahogy a rehabilitációnak látják az évenkénti ütemét
is. Nem tudja, hogy lesz-e rá forrás, nem tudja, hogy támogatja-e ezt valaki rajtuk kívül, de
vannak annyira erősek, hogy ilyen több milliárd forintba kerülő program megvalósításának is
neki tudnak már állni. Vagy dolgoznak azért, hogy legyenek olyan erősek, hogy ne csak az első,
vagy első két éves ütemet tudják finanszírozni, hanem az azt követő többit is. Szeretné kérni
tanácsnok úr segítségét is, mert ez a program megint nem hajtható úgy végre, hogy a tervezők
leülnek a tervező asztalhoz és megalkotnak valamit. Ez a program megint nem hajtható úgy
végre, hogy idehozza 18 képviselő elé, megvitatják és megszavazzák. Semmit nem ér ez a
program, hogyha nem szólnak bele ezrek, akiket érint ez a program. Ebbe kéri majd a segítségét,
hogy teremtse meg azt a lehetőséget, hogy nagyon sokan és nagyon sokszor láthassák azt, hogy
mit terveznek és elmondhassák róla a véleményüket. Utána formálódhasson, annak érdekében,
hogy ez a programjuk is a sikeres programok közzé tartozzon. Alpolgármester úr, lehet kinőtték
a kosárligetet, egész biztos benne, mint ahogy kinőtték a grundpályát, nem tudja kinőtték-e a
futópályát, igyekeznek, hogy még többet építsenek. Habár nagyon kevés olyan magyar város
van, aki sportberuházásokra ennyit költ és soha nem a stadionok a legfontosabbak, hanem azok,
amiről alpolgármester úr is beszélt. Ezek a grundszerű helyek, amiket megépítenek és
biztosítanak arra, hogy menni tudjanak és csinálni tudják. Ebben a költségvetésben szerepel az
is, szintén egy kis grund. Torma János tanácsnok úr véleményét kérte arról, hogy a körzetében
a lakótelepen van egy teljesen kihasználatlan beton, rossz kerítéssel. Jött egy kérés feléjük, hogy
szeretnék feleleveníteni azt, hogy ott újból lehessen labdázni, lehessen szórakozni. Benne van
a költségvetésben, hogy azt felújítják azt a létesítményt is. Mennek feljebb, reméli, hogy
sikerrel is. Bérek, amit Kiss Tamás képviselő úr felvetett, hogy gyakorlatilag azon az úton
tartanak, hogy vannak meghirdetett üres álláshelyek 300 ebben a városban, hogy hogy lehet
előre lépni magában a bérekben? Egyrészt a munkaadó, ha magukra gondolnak, rendezni tudják
a köztisztviselői béreket, az óvónőkét, az alkalmazottaik bérét, habár ezt is meghatározzák
törvények, hogy milyen mértékben mehetnek el. A vállalkozások által adott bérbe nincs
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beleszólása, ott a Kormánynak van egy nagy lehetősége, amivel élt is a magyar Kormány ebben
az évben és élni fog a következő évben is, amikor megmondta, hogy mi az a minimum, ami
alatt nem lehet fizetni, akár a betanított munkánál, akár pedig a szakmunkánál. Hallotta a
kaposvári foglalkoztatóktól, hogy a szakikat egymástól viszik el, 2-3 ezer forintos több
fizetésért, egymástól rabolják, gépészeket elsősorban. Ők is érzik ennek a fonákságát már. Egy
megoldás van, hogy olyan új vállalkozások keletkezzenek és jöjjenek be Kaposvárra, amelyek
magasabb bérszínvonalon kezdik a munkájukat, mint a jelenlegiek. Ettől a pillanattól kezdve,
ha beszűkül a munkaerőpiac, akkor nagymértékben meg fogja határozni azt, hogy milyen
kereseti lehetőséget talál egyik, vagy másik helyen, de a városon belül. Ezért dolgoznak, hogy
ebbe eredményt tudjanak elérni, nekik ez az eszköztáruk. Az az eszköztáruk, ami szintén itt van
előterjesztés és látni fogják, ha adnak, kicsit többet kérnek cserébe érte, mint a garantált
bérminimum, vagy minimálbér, ha van más nagyon szívesen partner bármelyik esetben. Kérte
szavazzanak a határozati javaslatról.
Szavazás eredménye
#: 4165
Száma: 17.04.27/3/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 09:36
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
16
0
2
18
0
0
18

Szav%
Össz%
88,89
88,89
0,00
0,00
11,11
11,11
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

55/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2017. évi
költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és jóváhagyólag tudomásul veszi
a polgármesteri hatáskörbe utalt döntésekről szóló beszámolót.
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Szavazás eredménye
#: 4166
Száma: 17.04.27/3/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 09:36
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
16
0
2
18
0
0
18

Szav%
Össz%
88,89
88,89
0,00
0,00
11,11
11,11
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 15/2017.(V.10.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító
1/2017.(II.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Szita Károly polgármester: Arra kért mindenkit, hogy most szünetet fog elrendelni, de
maradjon mindenki a teremben. Megkérte Molnár György igazgató urat, fáradjon mellé. 1953.
augusztus 22-én született közgazdász. Amikor elvégezte az iskoláját és dolgozni kezdett a
Magyar Nemzeti Bank Somogy Megyei Igazgatóságánál kezdte, majd hosszú éveken keresztül
a Somogy Megyei Tanács Tervosztályán dolgozott, míg 1991-től a kaposvári városházán, 1995től gazdasági igazgatóként. Sok szeretettel köszöntött mindenkit, és megköszönte, hogy
elfogadták a meghívásukat és kedves kollegáját megtisztelték azzal, hogy eljöttek, itt vannak
velük. Úgy döntött – igaz kicsit ráhúzott időben –, hogy elmegy nyugdíjba és ezt az alkalmat
találták a legmegfelelőbbnek arra, hogy találkozzon mindazokkal, akikkel hosszú éveken,
évtizedeken keresztül együtt dolgozott. Együtt dolgozott a képviselőkkel, együtt dolgozott
kollégáikkal, együtt dolgozott a bizottságokban, kaposvári gazdasági szervezetekkel,
vállalatokkal, óvodákkal, iskolákkal és igazgatta gazdasági, költségvetési szempontból ezt a
várost. Azért jöttek, hogy megköszönjék azt, amit végzett, megköszönjék azt, amit nem csupán
a városházán 1991-től eltöltött időszakot, hanem mindent, amit egy nagyobb közösség
Kaposvár érdekében tett. Engedje meg igazgató úr, hogy maga is köszönetet mondjon, mert ő
kérte meg arra, hogy maradjon még. Az embernek ritkán adatik meg az a lehetőség, hogy
munkáját olyan kollégák segítik, akikre felnéz. Ritkán adatik meg az a lehetőség, hogy vannak
olyan levelek, intézkedések, amelyeket olvasás nélkül az ember aláír, ha megtalálja az egyik
embernek a szignóját, hogy ő látta. Ez egy óriási lehetőség akkor, amikor az embernek 8 könyv
van minden nap az asztalán, postakönyv, hogy azokat olvassa. Molnár igazgató úr szignóit, ha
megtalálta, akkor tudta, hogy nem kell, akkor felületesebben is elvégezhette azt, hogy végig
olvassa a levelet, vagy döntést, mert tudta, hogy ő átnézte. Tudta, hogy a kollégáival
megbeszélte és akkor, amikor rajta volt a szignó, akkor az aláírható volt. Ezt is köszönte. Azt
is köszönte neki, hogy mindig figyelmeztette abban, hogy ezt azért ne csinálják, mert ennek a
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költségvetési forrását nehéz lesz előteremteniük. Mindig szólt, hogy hol van a megállj. Azt is
köszönte, hogy azzal a lehetőséggel is mindig élt, hogy mondta, költségvetési szempontból
nagyon fontos ez a cél, amit nem ő határozott meg, hanem a testület, de más úton menjenek.
Végig kísérte ezt a folyamatot, végig kísérte azt a folyamatot, amikor a város bajban volt.
Amikor elvették minden pénzüket, amikor gatyára vetkőztették őket, hogy hogy éljék túl, hogy
tudjanak bért fizetni, mert a Kormány semmire sem méltatta a településeket. Hogy tudják
kifizetni a villanyszámlát, mihez tudnak nyúlni és akkor arra kérte, hogy nem megszorítani
szeretne, hanem előre menni. Előre menni, nem túlélni a válságot, hanem megnyerni.
Kezdjenek egy olyan fejlesztési programba, vegyenek fel beruházási hiteleket, amely átlendíti
őket ezen a holtponton, kidolgozták és partnerek voltak. Ott vannak a karzaton is a kollégák,
akik köszönetet mondani jöttek.
Kedves Igazgató Úr!
Nagyon szépen köszöni mindnyájuk nevében. Nagy titkolózás övezte, hogy mit is vegyenek
ajándékba, mert fogalmuk sem volt. Nagyon szépen köszöni, jó pihenést kíván.
Molnár György gazdasági igazgató: Nem fog beszédet mondani. Nagyon meghatódott,
nagyon örül, és nagyon jól esik neki ez a köszöntés, amiről semmit nem tudott. Nagyon köszöni
és jó szívvel fog emlékezni erre az időszakra, és azokra az emberekre, akikkel együtt dolgozott.
Köszöni a segítségüket, támogatásukat, együttműködésüket és minden jót kívánt.
dr. Csillag Gábor jegyző: Tisztelt Igazgató Úr! Szeretne elköszönni és megköszönni a
munkáját. Hogy ne kerüljenek kellemetlen helyzetbe, most csak egy üveg bort ad át, kettővel
készült. Erre az üvegre az van írva, hogy Áldás, a másikra az, hogy Ikon. „Áldás voltál, Ikon
lettél!”
-----4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások----Torma János tanácsnok: Ezt az előterjesztést, ha egy mondatban össze kellene foglalni, akkor
úgy fogalmazhatna, hogy Kaposváron a szociális és gyermekjóléti ellátások megfizethetően
olcsók, és az előterjesztés szerint ez a következőkben is így marad. 2017-ben jogszabályi
változás nem következett be, ami a térítési díjak megállapítására vonatkozik. Szervezeti
változás január 1-jétől annyi volt, amit a Közgyűlés korábban jóváhagyott, mégpedig az, hogy
a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz került, illetve
Kaposvári Szociális Központ néven a Szociális Gondozási Központ, a Ligetotthon, és a GESZhez került a gyermekjóléti ellátás és a bölcsődei szolgáltatás. Úgy gondolja, hogy ez a változás
zökkenőmentes volt és semmiféle gondot nem jelentett az igénybe vevőknek. Az olcsó és
megfizethető szolgáltatásra talán néhány példa, akár számok nélkül is. Az önkormányzat a
személyi térítési díjaknál, étkeztetésnél, házi segítségnyújtásnál, a jogszabályoknál jóval
kedvezőbb térítési díjat állapított meg kisebb százalékban határozta meg a fizetendő térítési
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díjakat, figyelembe véve az ellátottak vagyoni, pénzügyi lehetőségeit is. Továbbra is ingyenes
marad az időskorúak, és a fogyatékosoknak a napközbeni ellátása. Úgy gondolja ez így helyes,
és így kell lennie. Az étel kiszállítása nem változik, továbbra is annyi lesz, nem emelkedik. A
bölcsődei ellátásoknál már 2016. január 1-jétől jelentősen bővült azoknak a köre, akik ingyenes
ellátásban részesültek. Itt ingyenesen vehették igénybe a gondozási díjakat. Úgy gondolja, hogy
a díjak megállapításánál érvényesült az a fontos elv, hogy olcsóak és megfizethetőek legyenek.
Hiszen ez tulajdonképpen a legrászorultabb kört érinti. Örül, hogy a hivatal ilyen előterjesztést
hozott és továbbra is elkötelezett az olcsó térítési díjak iránt. Ezt köszöni szépen, és úgy
gondolja, hogy a következőkben is ez tartható lesz. Arra kérte képviselő társait, hogy
támogassák.
Szita Károly polgármester: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Belügyminisztériumban az
Önkormányzati Egyeztető Tanács összeült és a 2018. évi költségvetési tervezetét már elkezdte
tárgyalni azért, mert a Kormány megtárgyalta és 2018-ban is fog folytatódni az a támogatási
rendszer, amelyik érinti valamennyi önkormányzatot, akár a szociális ellátások terén. Beleérti
ide a bölcsődéket is, de beleérti az óvodákat és akár a közétkeztetés terén beleértve ebben nem
csupán az évközi szünetekben levő közétkeztetést is és korosztálytól teljesen függetlenül
támogatva a szociális alapon rászorulók ez irányú igényeit is. Ez és a 2017-es év, amire most
jegyző úrék behozták ezt az előterjesztést, ez azt fogja eredményezni, amit tanácsnok úr az első
mondatában mondott. Eddig is Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat kiemelten kezelte,
hogy mind az a támogatás, mind az a kedvezmény az olyan áron kerüljön az arra rászorulók
számára, amely a megfelelő minőséget megtartva, de megfelelő áron, vagyis olcsón igénybe
vehető. Hisz abban, hogy 2018-ban is hasonló költségvetést fognak tudni csinálni.
dr. Szép Tamás tanácsnok: Az önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést
támogatja. Szót kért, mert sérti a fülét az ilyen humánszolgáltatás nevű szó és így nevezik az
egyik gondnokságukat, Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Tudja, nem most kell erről
dönteni, javasolta találjanak ki a magyar nyelvhelyességnek megfelelő intézmény nevet.
Szita Károly polgármester: Nagy tisztelettel várja nyelvész képviselő úrnak a javaslatait, hogy
adjon majd javaslatot számukra is. A SzocioNet-et már lecserélték, mert régen ez volt, ami még
érthetetlenebb volt, mint maga a Humánszolgáltatás. A TDM-et még nem sikerült lecserélni,
de igyekeznek, hogy azt is lecseréljék. A nyelvújításban mindig kíváncsian várja tanácsnok úr
javaslatait, így ha 4-5 alternatívát eléjük hoz a legfontosabb napirendi pontként a Közgyűlés
ülésén napirendre tűzik és megpróbálnak ebben is előre lépni. Egyébként igaza van. Kérte,
szavazzanak a rendelet módosításáról.
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-----5. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.)
önkormányzati rendelet módosításáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----dr. Csillag Gábor jegyző: Az előterjesztés viszonylag nagy nyilvánosságot kapott az elmúlt
napokban. Nagyon sokan értelmezték, még többen félreértelmezték. Pedig nagyon egyszerű
dologról van szó, önkormányzati tulajdonban lévő közterületet, a közterületen elhelyezett
padokat, eszközöket a tulajdonos hozzájárulása nélkül nem lehet összefesteni, nem lehet
összekenni. Különösen nem olyan anyaggal, amit rendkívül nehéz, vagy egyáltalán nem lehet
eltávolítani. Miért terjesztette elő ezt az előterjesztést, hogyha ilyen egyszerű dologról van szó?
Karácsonykor kezdődött el az a történet, hogy egy csuklyás ember éjjelente rendszeresen
összekente, lefújta a Kossuth téren lévő kaspókat. Ezt természetesen – képviselő urak talán
észre sem vették – nagyon gyorsan próbálták egy-két nap alatt letisztítani, de amint letisztították
következő alkalommal ismét összekente, és lefújta. Negyedik vagy ötödik alkalommal annak
ellenére, hogy az illető csuklyában volt, készültek kamerafelvételek, a rendőrségnek végre
sikerült azonosítania. Megtették a feljelentést, azonban a feljelentés elutasításra került.
Ugyanezzel gyakorlatilag egy időben politikai párt kezdte összefesteni a köztereiket,
járdafelületeket. Ekkor ismételten feljelentést tettek a Rendőrségen, nemhogy megszüntették az
eljárást, egyszerűen elutasították a feljelentést arra való hivatkozással, hogy a járdafelület
megsemmisülése, sem megrongálása nem állapítható meg. A járdafelület helyreállítása nem
szükséges, nem indokolt így a helyreállítási költség rongálási kárként nem vehető figyelembe.
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Vagyis nem volt kár, nincs rongálás. Ezt természetesen nem tudják elfogadni, az
önkormányzatnak, a hivatalnak el kell távolítania ezt az anyagot, tehát mindenképpen van kár.
Ezért panasszal fordultak az ügyészséghez, leírták azt, hogy nem tudják elfogadni azt a
jogértelmezést, hogy bárki a tulajdonos hozzájárulása nélkül összefesthet, lefesthet akár
önkormányzati tulajdonban lévő ingóságokat, járdafelületeket, akár magántulajdonban lévő
dolgokat anélkül, hogy ez bármiféle szankciót kapna. Ezért kérte a Közgyűlést, hogy ezt az
előterjesztést támogassa és fogadja el.
-----Kérdések----Pintér Attila tanácsnok: Kíváncsi jegyző úr abbéli álláspontjára is, hogy véleménye szerint
miért nem elég a Btk-nak a leírása a rongálással kapcsolatban, illetve nincs-e esetleg arról szó,
hogy olyasmit próbálnak rendeletben szabályozni, ami büntetőjogi tényállás? Mert ha igen,
akkor ez alaptörvény ellenes. Nézzenek egy példát. Tételezzék fel, hogy egy önkormányzati
tulajdonban, valamilyen célból üres védőponyvát, molinót, zászlót helyeznek ki. Ha valaki ezt
összefesti, mi lesz ennek a következménye, hogyan fognak eljárni?
Miháldinecz Gábor képviselő: Azzal szerinte a teremben mindenki egyetért, ha valaki rongál,
azt szankcionálni kell, de hogyha nem követnek el szabálysértést és nincsen bűncselekmény,
akkor annak hiányában hogyan fog lefolyni ez a végrehajtás?
dr. Csillag Gábor jegyző: A két kérdésre egyszerre válaszol, mert mind a kettő gyakorlatilag
egy jogi kérdés. Van egy olyan jogi alapelv, hogy nincs bűncselekmény törvény nélkül. Ezt úgy
tanítják az egyetemen, hogy akkor valósul meg bűncselekmény, ha valaki egy törvényi
tényállásnak minden egyes elemét megvalósítja. A büntető törvénykönyvben, illetve a
szabálysértési kódexben is a rongálásnál törvényi tényállás a kár okozása. A Rendőrség, a
Bíróság azt mondja, hogy nem keletkezik kár, ezért nem valósul meg a bűncselekmény és nincs
szabálysértés. Ebben az esetben egyikkel sem találkoztak. Természetesen a jogi álláspontja az,
hogyha egy ilyen molinót összefestenek, az ugyanúgy rongálásnak minősül meggyőződése
szerint, de nyilván ezt a Bíróság, vagy az adott hatóság fogja kimondani. Azt, hogy miért
szabályoznak olyat, ami nem bűncselekmény, vagy szabálysértés? Ha képviselő úr megnézi a
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet, ennek az értelmező rendelkezése
tartalmazza, hogy közösségi együttélést sértő magatartás csak olyan magatartás lehet, amit a
törvény bűncselekményként és szabálysértésként már nem szabályoz, hiszen nem lenne értelme
akkor ezt szabályozni. Sőt akkor lenne alaptörvény ellenes, ahogy a képviselő úr fogalmazott,
ha bűncselekményt, vagy szabálysértést szabályozna még egyszer az önkormányzat. Viszont
ezt a magatartást sem a Btk., sem a szabálysértési törvény nem szabályozza, így természetesen
lehet ezt szabályozni. Ilyenkor a közterület-felügyelő eljárása alapján folytatódik le az eljárás,
és helyszíni bírságot, illetve közigazgatási bírságot lehet kiszabni.
-----Hozzászólások----dr. Pintér Rómeó tanácsnok: Elnézést kér, hogy a hozzászólása nem kapcsolódik annyira az
előterjesztéshez. Neki meggyőződése az, hogy ez az előterjesztés arról szól, hogy Kaposvár
területén az évtizedeken keresztül nehéz munkával felépített közterületeken található
villanyoszlopok, szemetes edények, kandeláberek, parkolóórák, padok és egyéb díszei a
közterületeknek ne kerüljenek rongálás alá. Ne lehessen azokat összefesteni, kikenni,
összefirkálni, összematricázni. Az önkormányzat alkot egy olyan rendeletet, amelyik biztosítja
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az eljárást azokkal az emberekkel szemben, akik esetleg valamilyen úton-módon nem voltak
felelősségre vonhatók, ha ilyen cselekményeket követtek el. Nagyon jó erre a Kossuth téri
kaspóknak a rendszeres összefirkálása, amit mindenki tapasztalhatott az elmúlt hónapokban.
Készül egy ilyen rendelettervezet, majd megjelenik a Magyar Kétfarkú Kutyapárt helyi
képviseletében egy Tóth Barnabás nevű úriember, aki az elnök, majd az ATV és Rtl Klub
kameráinak azt nyilatkozza, szó szerint idézve, ami elég nehéz. „Úgy kezdődött végül is, hogy
jött egy e-mail a Magyar Kétfarkú Kutyapárttól, hogy meló van, és akkor csináljuk meg. S
akkor azt kezdtük el csinálni, hogy jött ez, fessünk mi is egy keveset.” Majd utána egy másik
retorikai blokkban elmondja azt is „A másik az, hogy mi azért fogunk erre válaszolni, NATO
légicsapást fogunk elrendelni minden egyes járdára, csak azért, hogy repedezett legyen, mert
ezt elsejéig ki kell festenünk.” Ezt követően történik még két meglepő fordulat, egyik az, hogy
tulajdonképpen a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, aki úgy gondolja, hogy egészen idáig az egyetlen
objektív ellenzéki csoportosulásnak volt nevezhető az országban, nemes egyszerűséggel beáll
Árok Kornél mellé. Aki történetesen volt már tűzoltó, szakszervezeti titkár, az Együtt PM
színeiben politizáló személy, aztán a Szabad Demokraták körében elindult Budapesten
főpolgármester jelöltnek, most éppen azt követően, hogy az MSZP városi és megyei csoportja
is kiközösítette magából köztudott módon, alakítottak egy városi csoportot, aminek most
elnökeként helyben koptatja az MSZP-t. Ezzel kezet fog a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, majd
megjelenik Árok Kornél, aki azt mondja tulajdonképpen, hogy azzal, hogy megtiltják azt, hogy
rongálják a közterületeiket, járdáikat, padjaikat antidemokratikusak. Úgy gondolja ez teljesen
nonszensz, ez nem lex kétfarkú, hanem lex tiszta közterület. Ennyire egyszerű.
Pintér Attila tanácsnok: Nem tartja szerencsésnek, ha ezt a kérdést ennyire leszűkítik a
Kétfarkú Kutyapártra és az előbb említett személyre, Árok Kornélra, mert azt gondolja, hogy a
rendeletalkotó szándéka messze túl mutat az ő cselekedetükön. Még akkor is, ha ez apropót
szolgáltathatott adott esetben a rendeleti szabályozás megalkotására. Itt elsősorban, ami
kérdésként merülhet fel részükről azok az aggályok, hogy a rendeleti szabályozás nem fedi azt,
amit törvényileg a rendeletalkotó szabályozott. Ezért is kérdezte, hogy nincs-e esetleg
párhuzamosság a büntetőjogi kategória és a rendeleti szabályozás között. Jegyző úr azt mondta,
hogy nem, azt egészíti ki, ugyanakkor szeretné elmondani, hogy a bírói gyakorlat általában az,
hogy az ilyen típusú festésekkel, grafikai megvalósításokkal, hogy felmentő ítéletek születnek
az elkövetőkkel kapcsolatban. A Bíróság általában arra hivatkozik, hogy a véleménynyilvánítás
szabadsága érdekében menti fel az elkövetőket és nem állapítja meg a rongálásnak a tényét. Ez
itt a kulcskérdés szerinte, mi az, ami a véleménynyilvánítás szabadságába belefér és mi az, ami
adott esetben nem fér bele. Nem jogász képviselő társával ellentétben, de próbált tájékozódni,
ezért citál, ezért hivatkozik jogszabályra, bírósági gyakorlatra, mert jó néhány van előtte,
amiből tudna idézni is. Általában az ilyen típusú elkövetésekkel kapcsolatban felmentő ítéletek
születnek, általában a véleménynyilvánítás szabadságára hivatkozva. Ez az általános bírói
gyakorlat. Nem szeretne abba a csapdába bele esni és azt gondolja ez senkinek sem szándéka,
hogy megalkossák azt a rendeletet, ami adott esetben lehetővé teszi a véleménynyilvánítás
kaposvári korlátozását. Ezt szerinte mindenki szeretné elkerülni polgármester is, és ők is
szeretnék elkerülni, ugyanis nem lenne szerencsés és egyébként a demokrácia működését
tekintve sem lenne szerencsés. Hogy vannak túlkapások, vagy lesznek-e túlkapások
nyilvánvalóan ezeket nem tudják megakadályozni. Azzal egyetért, hogy lehet azon
gondolkodni, hogy hogyan lehet az önkormányzati tulajdont hatékonyabban és jobban védeni,
hiszen ez mindannyiuk érdeke, bár nem tudja a töredezett járdának a színessé való átfestése az
mennyiben veszélyezteti mindannyiuk épségét, vagy a közterületnek az állapotát, akár
esztétikumát tekintve. Azt is mondhatnák, hogy egy alternatívája a kátyúűzésnek, a kátyúűzés
bejelentésének, csak nem telefonon, nem e-mailben történik, hanem vizuálisan próbálják
felhívni a figyelmet arra, hogy bizony azt a járdát ki kellene javítani.
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Kiss Tamás képviselő: Úgy gondolja, hogy ez a viccpárt több reklámot kap itt a Közgyűlés
alatt, mint amit eddigi pályafutásuk során egyáltalán elértek. Az a cél, amiért ezt a rendeletet
esetleg megalkotnák, úgy gondolja helyes. Az, hogy egy vagyontárgyat akár magántulajdon,
akár közösségi tulajdon rongálni nem szabad. Nyilván lehet ezt művészetileg is értékelni, mert
biztos vannak olyan grafitik, amik művészeti értéket képviselnek, hogy ha ehhez a
vagyonkezelő hozzájárult, természetesen annak a felfestése az egy másik kérdés. Ami számára
kicsit visszás az maga az, hogy ennek a célnak az eléréséhez, hogyan milyen eszközt
használnak, illetve vetnek be. Országos példa lehetne ugyanúgy a CEU ügy is, nem sok könnyet
hullajtanak az egyetemért, mégis az a módszer, ahogy ezt megtették az felvet kérdéseket.
Ugyanez itt is, hogy az előterjesztés utolsó bekezdésében szereplő mondat, és érti a jogi űrt,
amit ezzel szeretnének betölteni, hogy mégis visszás, hogy bűncselekmény és szabálysértés
hiányában is valaki számon kérhető ez minden esetre egy visszás, vagy szerencsétlen
megfogalmazás, amivel valahogy, valamit kezdeni kell.
dr. Pintér Rómeó tanácsnok: Felhívta a figyelmet, hogy nem Pintér képviselő társa jogi
aggályaival kapcsolatban hangzott el a felszólalása. Arra szerette volna felhívni a figyelmet,
hogy ez az ügy nem arról szól, amiről az elmúlt hetekben a média beszámolt egyébként
országszerte. Nem egy politikai ügy és neki ne mondja senki, hogy 2017-ben a vélemény
nyilvánításnak az az egyetlen egy módja van, hogy kárt okozva, össze taknyolnak közterületi
tárgyakat, ez nonszensz, nevetséges. Csak erre szerette volna felhívni a figyelmet, lássák tisztán
nem erről szól, amiről tulajdonképpen mindenki beszámol, meg ami miatt NATO légicsapást
kell kérni a járdáikra, még ha egyébként valaki szerint vicces is. Tulajdonképpen lehet lassan
tényleg az kellene, hogy ki lehessen festeni az egész várost, miután 2,5 milliárd forintot
költenek csak el az idén a járdáik felújítására.
dr. Szép Tamás tanácsnok: Véleménye szerint ez nem a véleménynyilvánítás szabadsága, ha
valaki nem vízoldékony festékkel nemcsak közterületet, meg az önkormányzat tulajdonát
képező kaspót, a társasház tulajdonát képező kukás edényt festi le. Ha valaki lefesti a
kukásedényt színesre, nem lesz kár, mert továbbra is kukásedényként funkcionál, csak úgy fog
kinézni a város, mint egy latin amerikai bodegaváros. Ez abszolút nem cél, menjenek el
Ausztriába nem a nagyvárosokba, nézzék meg a falvakat, a kisvárosokat ott nincs grafiti, nincs
falfirka, ott jogkövető magatartás van. Politikai véleménynyilvánítást meg másként is ki lehet
fejezni, álljanak neki, krétával fessék le a járdát – nem tanácsolja – csak az sokkal lassabb
munka lenne besatírozni járdafelületeket. Ez az egész nem más egyik oldalról, mint
polgárpukkasztás, vagy politikai provokáció. Mit gondolnak Önök, hogyha a saját kerítésére
fújna valaki, vagy a kapubejárójára, ami közterületen van, de maga építette meg díszburkolattal
ráfújnának különböző mintákat. Nem okozott vele kárt a másiknak, lehet használni az autó rá
tud menni, a gyalogos is tud menni, csak ronda és erre is kell ügyelni a városnak. Főleg a város
indul a Virágos Város versenyen, kiemelt feladat is, hogy rendezett város legyen, ez a
polgárlétnek az eleme is, hogy szép, rendezett, tiszta városban szeretnének élni.
Pintér Attila tanácsnok: Képviselő társa utóbbi kijelentésével egyetért, de attól tart, hogy
ahhoz hogy szép, és rendezett legyen a város, ahhoz az kell, hogy a város tényleg jól élhető
legyen. Komfortos legyen, az emberek jól érezzék benne magukat és keressenek annyit, ami
lehetővé teszi a boldogulásukat. Azt gondolja, hogy a békés együttlétnek nemcsak törvénnyel
és nemcsak rendeletekkel kell megteremteni a kereteit, hanem hogyha a társadalmi normáik
olyanak, akkor azt követi mindenki és aszerint él. Nem valósul meg rongálás, nem valósul meg
semmi olyan, amit szankcionálni kellene és ennek a pártján van. Legyenek olyan közösségi
normáik, amelyek kizárják az ilyen típusú tevékenységet, nem a rongálás pártján van, hanem
annyit szeretne javasolni a Közgyűlésnek, amit elmondott a hozzászólásában, hogy olyan
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rendeletet alkossanak, ami lehetőség szerint megpróbálja elkerülni azt a zavaros helyzetet, hogy
a kaposvári Közgyűlés a rendeletével bármilyen módon korlátozni akarná a
véleménynyilvánításnak a szabadságát. Pintér Rómeó képviselő társának csak egy mondatot
szeretne mondani, a viccpárt azért viccpárt, és az előbb említett személyek, akik a viccpárti
aktivisták mellett vannak, hogy korlátozottan kell őket komolyan venni.
Szita Károly polgármester: Sajnálja, már nem adhat szót dr. Pintér Rómeó tanácsnok úrnak,
mert kimerítette a rendelkezésre álló időt.
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Jelen pillanatban ez az előterjesztés a közvagyon védelméről
szól. Úgy gondolja, hogy a megközelítés az valahogy úgy hangzik részéről, hogy a közvagyon
legalább annyira fontos, mint a saját vagyonuk, és saját tárgyaik. Kíváncsi lenne, ha valamelyik
képviselő társának ugyanezt az utcáján álló autójával tennék meg, akkor mi lenne a véleménye,
akkor is a szabad véleménynyilvánításról beszélne-e.
Mihalecz András tanácsnok: Sajnálja, hogy a Közgyűlés kénytelen ilyen kérdésekkel
foglalkozni és kénytelen ilyen szabályozást létrehozni. Ahol tényleg a közösségi együttélés
alapszabályait néhányan, vagy többen nem tartják be, akkor le kell írni és ahhoz kell
viszonyulni. Ez nem a véleménynyilvánításnak a korlátozása. Egyébként is, ha valami szabály
van, nagy különbség van a szabadság, meg a szabatosság között. Lehet egyébként, sok mindent
el lehet mondani, sokféleképpen lehet viselkedni egészen addig, amíg másoknak az értékét,
értékrendjét és a szabadságát nem korlátozza. Ezt valószínűleg szebben is, szofisztikátlan is
meg lehet fogalmazni, de a józan parasztész is ezt mondatja. Egyébként, hogy néhány fél idióta,
teljesen mindegy milyen csoportosulásnak nevezik magukat, akik rajzolgatnak, festegetnek, így
akarják önmagukat megvalósítani, ne másét, ne a közösségi tulajdont firkálják össze. Menjenek
haza, a házuknak a belső udvarra néző falát fessék ki, azt, amit akarnak, rajzolgassanak a
szobában, de egyébként közösségi tulajdont, amit az adófizetők pénzéből csinált meg a város
ne. Számolják össze, 2,5 milliárd körüli összeget tartalmaz a költségvetés járdafelújításokra,
korábban elköltöttek 4 milliárdot és akkor egy 6,5 milliárd értékű történetre, mert neki nem
tetszik vagy politikailag, vagy egyéb szempontból esztétikailag, fogja magát és festegesse. Joga
van saját magát úgy kifesteni, ahogy akarja, egészen addig egyébként, amíg az sem lesz
közszemérem zavaró tényező. Azt javasolja, fessenek otthon, de ha már festés, ennek a
városnak van egy szlogenje, úgy szeretik magukat hívni Kaposvár, a festők városa. Ne
tévesszék össze, Kaposvár nem az idióták városa, azért mert valakinek kréta került a kezébe.
Nagyon sajnálja, hogy ehhez kénytelenek nyúlni, de hozzá kell nyúlni. Egyébként az
előterjesztő nem arról beszélt, hogy a töredezett járdákat, akik kifestik, azok ellen van szankció,
hanem általában beszélt erről és rendkívül árulkodó képviselő társa, hogy védelmébe vette azzal
a példával ezt a nem tudja hány farkú kutyapártot, aki a töredezett járdákat festegeti ki. Ön
próbál kiállni ezekkel, és egyébként a lényeg kiállnak egymásért. Vannak utcai demonstrációk,
ahol ezzel a csoportosulással jelennek meg a ma ellenzékinek saját magukat vallott pártok. Most
a Közgyűlésen a rend érdekében szeretnének egy szabályozást hozni, és majdnem a védelmük
alá nyúl egyes képviselő társa, hogy ne bántsák ezeket a szerencsétlen kutyafarkúakat.
Szavazzák meg az előterjesztést.
Szita Károly polgármester: Ez nem az Ön által említett pártról szól, a kutyákról, hanem szól
az MSZP-ről is, aki itt ül bent a képviselő-testületben és a parlamentben is. Mert egy olyanhoz
adta a nevét és kétkezi munkáját, amely úgy gondolja, hogy szabad utat enged arra és annak,
hogy össze lehet festeni a padokat. Szabad utat enged annak, hogy meg lehet rongálni a
szeméttárolóikat, a kaspóikat, az útjaikat, járdáikat, és a szobraikat. Ez arról szól, nem feltűnési
viszketegségben szenvedő néhány emberről. Nyilvánvaló, hogy az, amiről most Önök
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beszélnek, az nem arról szól, hogy töredezettek-e a kaposvári járdák, meg az utak. Van ilyen,
van olyan Európában mindenütt, Magyarországon mindenütt. Reméli, hogy Kaposváron az idei
munkájuk alapján is a repedezés nélküli lesz a több, mint az ahol probléma van. Arról szól,
hogy van-e gátja a politikai véleménynyilvánításnak. Az a véleménye, hogy van. Nem lehet
rongálni, lehet utálni és nem szeretni a polgármestert, lehet kutyát, békát kiabálni a Kormányra,
lehet tarnszparenseket hordozni, lehet zászlókat lobogtatni, kiabálni, ordibálni, hangosan
beszélni, ezt mind lehet, de rongálni nem lehet. Azt, amit létrehoztak ebben a városban a
kaposváriak azt nem teheti tönkre senki. Ennek következménye kell, hogy legyen. Legyen
büszke arra, hogy elindul ez a város valami olyan úton, hogy erre választ vár. Úgy gondolják,
és azt tartják helyesnek a kaposváriaknak a többsége, hogy állj, ne tovább. Van egy korlát és
van egy határ, amit nem engedhetnek meg, hogy ebben a városban megtörténjen. Nem
engedhetik meg összetörni a padokat, nem engedhetik meg összefirkálni a szobrokat, nem
engedhetik meg kifesteni az utakat és a járdákat, összefirkálni a házfalakat. Nem engedhetik
meg, mert ez a közösségé, sok-sok pénzt költöttek rá, és ezt meg kell óvniuk, és meg is fogják
óvni. A politikai véleménynyilvánítás, a polgármester esetleg nem szeretése a Kormány elleni
kritika történjék meg másként, rongálással nem történhet meg. A mai eseményt is látva
mindenről majd a választópolgárok fognak véleményt mondani, majd akkor, amikor eljön az
ideje. Egyre nagyobb erőt érez abban, hogy 2019-ben újból kérje majd a bizalmukat, mert
tudomásul kell venni, hogy a demokrácia az is korlátok között működik. Nem lehet mindent
megtenni. Kérte hallgassák meg jegyző úrnak a zárszavát és szavazzanak a rendeletről.
dr. Csillag Gábor jegyző: Véleménye szerint ez nem a véleménynyilvánításnak korlátozása,
szó sincs arról, hogy a véleménynyilvánítást bármilyen szinten korlátoznának. Egy eszközt nem
szeretnének látni a városban, ez pedig a festékszóró és különösen nem szeretnék, ha ezt
önkormányzati tulajdon környékén használná valaki az engedélyük nélkül. A másik dolog,
hogy ismételten hivatkozna arra, hogy ennek a rendeletnek az 1/A. § a) pontja határozza meg,
hogy mi minősül közösségi együttélést sértő magatartásnak. Itt kimondottan le van írva, hogy
olyan magatartás, ami nem minősül szabálysértésnek, vagy bűncselekménynek, illetve amit a
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése annak rendel. Ezt a paragrafust nem
most módosítják, tehát az összes olyan közösségi együttélésért magatartás az nem
bűncselekmény, és nem szabálysértés. Tehát olyan magatartásokat szankcionálnak.
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Szavazás eredménye
#: 4168
Száma: 17.04.27/5/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 10:53
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
13
1
4
18
0
0
18

Szav%
Össz%
72,22
72,22
5,56
5,56
22,22
22,22
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 17/2017.(IV.28.)
önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013.(III.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Szita Károly polgármester: A többség támogatását köszöni abban, hogy megakadályozza a
szándékos rongálást és nem hagyja büntetlenül ebben a városban.
-----6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről,
hasznosításáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester: Tájékoztatásul elmondta, módosító indítvány nincs, a bizottságok
támogatták az előterjesztés elfogadását.
-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4169
Száma: 17.04.27/6/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 10:54
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
1
18
0
0
18

Szav%
Össz%
94,44
94,44
0,00
0,00
5,56
5,56
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 18/2017.(IV.28.)
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Szavazás eredménye
#: 4170
Száma: 17.04.27/6/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 10:55
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
1
18
0
0
18

Szav%
Össz%
94,44
94,44
0,00
0,00
5,56
5,56
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

56/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Zrínyi utca 2. szám alatti 70 m2
alapterületű üzlet helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti.
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2017. május 06.
napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 27.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért Lestyán és
Társa Kft. (7400 Kaposvár, Füredi Pavilonsor 3.) 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:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György gazdasági igazgató
2017. május 15.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Sávház III. Lph alatti 20 m2
alapterületű 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.
május 01. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 2.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért
Inkeiné Vadál Éva (7400 Kaposvár, Sávház III. Lph. 8/24.) részére tárolási tevékenység céljára
azzal, hogy amennyiben az önkormányzat más célra kívánja hasznosítani az ingatlant, akkor az
önkormányzat indoklás nélkül 60 napos felmondási idővel felmondhatja a bérleti jogviszonyt.
A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem
tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György gazdasági igazgató
2017. május 15.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Kaposfüredi út
105. szám alatti ingatlanrészt Bosnyák István Kaposvár - Kaposfüred, Ibolya u. 52. szám alatti
lakos ajánlattevő részére 7.000.000,- Ft vételárért értékesíti az alábbi feltételekkel:
vételár: 7.000.000,- Ft, amit Áfa nem terhel;
az adásvétel tárgya a kaposvári belterületi 15050 hrsz-ú ingatlan használati megosztására
vonatkozó változási vázrajzon 15050/I. helyrajzi számmal jelölt 1625/1694-ed tulajdoni
illetősége „kivett lakóház és udvar” megnevezéssel, amely természetben egy db 53 m2
alapterületű lakásnak és 1625 m2 földterületnek felel meg;
az adásvételi szerződés elkészíttetése vevő kötelezettsége és költsége;
vevőnek meg kell térítenie az ingatlan 40.000,- Ft összegű értékbecslési díját, valamint
az energetikai tanúsítvány készítésének 23.000,- Ft díját;
a vételárat egyösszegben, az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni.
A vételárba a befizetett 100.000,- Ft bánatpénz beszámításra kerül;
A tulajdonjog átvezetésének ingatlan-nyilvántartási költségei vevőt terhelik.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
2017. május 15. (határozat közlése)

-----7. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti
Terve módosításának jóváhagyásáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----
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Szita Károly polgármester: Amennyiben figyelmesen elolvasták ezt az előterjesztést, akkor
láthatják azt, hogy erre azért van szükség, mert a Németh István Program részét képező több
beruházásuknak ezzel adják meg a lehetőséget azzal, hogy el tudjon indulni. Szentjakabi Bencés
Apátság, szennyvíztisztító telepnél a buszforduló, szálláshely fejlesztés a Desedán,
hivatásforgalmú kerékpárút fejlesztés, szociális város rehabilitáció, turisztika a Desedán, stb.
Ez az előterjesztés adja meg a lehetőséget, hogy KÉSZ módosítással ezek a beruházások
elindulhassanak. Ajánlja jó szívvel figyelmébe a képviselőknek, mind a határozati javaslatokat,
mind a rendelet módosítást.
-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4171
Száma: 17.04.27/7/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 10:56
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

57/2017. (IV. 27.) 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.

A 377/2005. (XII. 14.) önk. határozattal jóváhagyott, és azóta többször módosított
Kaposvár Településszerkezeti Tervét az „M12/2016-OTÉK” jelű településfejlesztési
döntések tekintetében a határozat 1. mellékletének 1)-4) pont szerinti tartalommal az
alábbi tervezési pontok vonatkozásában módosítja:
az 25/2016. (II.25.) önk.hat

2/a/1. pontjában jóváhagyott fejlesztés
2/a/6. pontjában jóváhagyott fejlesztés
2/a/9/a. pontjában jóváhagyott fejlesztés
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2/a/11.pontjában jóváhagyott fejlesztés
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész
Határidő:
azonnal
2.

A 377/2005. (XII. 14.) önk. határozattal jóváhagyott, és azóta többször módosított
Kaposvár Településszerkezeti Tervének jelmagyarázatát az „M12/2016-OTÉK” jelű
településfejlesztési döntések érdekében a határozat 1. melléklet 5). pontja szerinti
tartalommal módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

3.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a településszerkezet terv egységes
szerkezetben történő feldolgozását.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

4.

Szita Károly polgármester
L. Balogh Krisztina főépítész
azonnal

Szita Károly polgármester
L. Balogh Krisztina főépítész
azonnal

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Főépítész záró szakmai
véleményében tett észrevételeire a határozat 2. sz. mellékletben megfogalmazott választ
elfogadja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
L. Balogh Krisztina főépítész
azonnal

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és
Szabályozási valamint Szerkezeti Tervét módosítja a Kaposvár 324/2 hrsz alatti ingatlan
beépíthetősége érdekében. A beruházási célterületet kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítja. A partnerségi egyeztetésbe eseti partnerként a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát valamint a
Kaposvári Egyházmegyét vonja be.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:
6.

Szita Károly polgármester
L. Balogh Krisztina főépítész
2017. október 30.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és
Szabályozási valamint Szerkezeti Tervét módosítja a kaposvári új tízpályás
versenyuszoda megépítése érdekében. A partnerségi egyeztetésbe eseti partnerként
Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft.-t vonja be.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
L. Balogh Krisztina főépítész
2017. október 30.
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7.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és
Szabályozási valamint Szerkezeti Tervét módosítja a Cukorgyár körüli egyes déli
lakótömbök területfelhasználásának vonatkozásában, úgy hogy a tervezett zajvédelmi
intézkedések megvalósulását követően beállt zajszint megfeleljen a vonatkozó
határértékeknek, és az érintett tömbök építési jogai ne sérüljenek. A partnerségi
egyeztetésbe a Magyar Cukor Zrt-t és az érintett ingatlantulajdonosokat vonja be.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

8.

Szita Károly polgármester
L. Balogh Krisztina főépítész
2017. október 30.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és
Szabályozási valamint Szerkezeti Tervét módosítja a Kaposvár 0305/1 hrsz alatti
ingatlan területfelhasználásának vonatkozásában Biogáz-üzem megvalósítása
érdekében. A beruházási célterületet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. A
partnerségi egyeztetésbe bevonja a Hermann Ottó Intézetet.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
L. Balogh Krisztina főépítész
2017. október 30.
Szavazás eredménye

#: 4172
Száma: 17.04.27/7/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 10:56
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 19/2017.(V.3.)
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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-----8. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4173
Száma: 17.04.27/8/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 10:57
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 20/2017.(IV.28.)
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
-----9. Előterjesztés intézményvezető felmentéséről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester: Márton Mártonné Erzsike a Tar Csatár Óvodának a vezetője, aki
nagyon régóta dolgozik az óvodában úgy döntött, hogy nyugdíjba megy. Ezúton is kíván neki
jó pihenést és boldog nyugdíjas éveket. Ő fordult hozzájuk egy kérelemmel, ezt a kérelmet
támogatja, és ezért került ide a képviselő-testület elé, amely szabályozza a nyugdíjba
menetelének az időpontját és formáját.
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-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4174
Száma: 17.04.27/9/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 10:58
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

58/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az intézményvezető felmentéséről
szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:
A Közgyűlés Máté-Mártonné Korb Erzsébet, a Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda
óvodavezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát 2018. március 31. napjával felmentéssel
megszünteti, a felmentési időt 2017. augusztus 3. napjától 2018. március 31. napjáig biztosítja
részére, melyből 2017. november 8. napjától 2018. március 31. napjáig mentesíti a
munkavégzési kötelezettség alól. A még ki nem adott 46 nap szabadságot 2017. augusztus 3.
napjától 2017. november 7. napjáig adja ki az óvodavezető részére.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Gróf Regina irodavezető
2017. július 31. (a jogviszonyt megszüntető iratok elkészítésére)

-----10. Előterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények
átszervezésének véleményezéséről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.-----
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-----Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4175
Száma: 17.04.27/10/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 10:59
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

59/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Tankerületi Központ
által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezéséről szóló előterjesztést és az
alábbi határozatokat hozta:
1. A Közgyűlés támogatja a Kaposvári Tankerületi Központ KLIK/139/875-1/2017
iktatószámú felterjesztését, a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium (7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky utca 17.) alapfeladat bővülését a természettudományi labor, mint
funkcionális egység feladatainak ellátásával.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Gróf Regina irodavezető
2017. április 28. (közlésre)

2. A Közgyűlés támogatja a Kaposvári Tankerületi Központ KLIK/139/876-1/2017
iktatószámú felterjesztését, hozzájárul a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti
Szakgimnázium és Kollégiumban (7400 Kaposvár, Szántó utca 11.) a festő szakmai
műterem kialakításához és az intézmény alapfeladatának festő szakképesítéssel történő
bővítéséhez.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Gróf Regina irodavezető
2017. április 28. (közlésre)

39

-----11. Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum digitalizálási
stratégiájának elfogadásáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester: Szóbeli kiegészítése nem magához az előterjesztésre, hanem a
múzeumra vonatkozik. Sajtótájékoztatót tartottak Hoppál Péter államtitkár úrral, ahol
bemutatták a készülő előadóművészi törvénytervezetet, és bemutatták a közművelődési törvény
tervezetét. Maga abban a minőségben vett részt a sajtótájékoztatón, hogy ezen intézmények
jelentős része a Megyei Jogú Városokban vannak és a Megyei Jogú Városok Szövetsége nagyon
sok javaslatot tett a törvényalkotónak, a törvényelőkészítőnek arra, hogy mi az, amely még
inkább közkincsé tudja tenni magát a kultúrát. Azzal a címszóval, hogy a kultúra egységes és
természetesen szó esett a múzeumokról is ebben, a könyvtárakról, színházakról és a közösségi
terekről, művelődési házakról, vagy agorákról attól függően, hogy ki milyen funkciót tölt be,
és mekkorák ezek a termek. Tudniuk kell, hogy ma a múzeumoknak a legnagyobb problémája
nem csupán a Kaposvári Megyei Hatókörű Városi Múzeumé, hanem valamennyi jelentősebb
műtárggyal rendelkező múzeumnak az, hogy nincs ideje, energiája feldolgozni az összegyűjtött
műemlékeket, az összegyűjtött műtárgyakat. Ebből adódóan raktározni kell őket, raktár
kapacitás hiánya van. Itt is így van, bérlik sorban a raktárakat szanaszét a városban, ott ahol
tudnak, azért, hogy legyen raktározási kapacitásuk. Csak Kaposvárra egy 2000 m2 alapterületű
raktárra lenne szükség, annak érdekében, hogy megfelelő körülmények között tudják elhelyezni
ezeket a tárgyakat. Ezek a tárgyak az elmúlt 3-4 évben olyan tömeges mértékben felszaporodtak
köszönhető azoknak a beruházásoknak, amelyeket az ország elindított. Mindenhol régészeti
feltárások előzik meg valamennyi beruházást. Magyarország abban a szerencsés helyzetben
van, hogyha leásnak hármat, valamit biztos, hogy találnak, ebből adódik az, ami bekövetkezett.
Kérték a Kormány segítségét, hogy a Megyei Hatókörű Városi Múzeumok fenntartóinak adja
meg valamilyen formában azt a lehetőséget, hogy bővíteni tudják a raktárkapacitásukat, akár
úgy, hogy vásárolnak, akár pedig úgy, hogy építenek. Nekik is az egyik legnagyobb gondjuk és
kollégáik is dolgoznak azon, hogy ezt a kaposvári problémát még talán a törvény elfogadásától
teljesen függetlenül, de meg tudják oldani.
-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4176
Száma: 17.04.27/11/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:02
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

60/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum
digitalizálási stratégiájának elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt az
előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal elfogadta.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

dr. Csillag Gábor jegyző
Jenei Zoltánné igazgató
dr. Ábrahám Levente igazgató
azonnal

-----12. Előterjesztés a 2017. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester: Már 2008-ban Magyarország városai közül az elsők között elérte
Kaposvár azt, hogy 100 %-ban csatornázott. Emlékezzenek vissza az azt megelőző időszakokra
a ’90-es évek elejétől, még Szabados Péter polgármestersége alatt indult el a nagyarányú
szennyvízcsatorna hálózat építés Kaposváron különböző támogatási formákkal jelentős városi
önerővel és nagyon kevés lakossági hozzájárulással. Az országban a legalacsonyabb volt náluk
és még ma is az egyik legalacsonyabb a közműfejlesztési hozzájárulásnak a mértéke. Emlékszik
rá a ’90-es évek elején ott ahol 100 ezer forinttal kezdtek, itt 40 ezer forinttal kezdtek és végig
meg is tartották a szennyvízcsatornázás évében és abból is még 6 ezer forintot vissza lehetett
igényelni. Elérték azt 2008-ra, hogy Kaposvár 100 %-ban csatornázott város lett. Felmérték,
hogy a 27.325 szennyvízcsatornára ráköthető lakóingatlanból, 708 olyan beépített ingatlan van,
amely ráköthető és rá is kellene, hogy kössön a csatornára. A rákötési arány a városban
rendkívül jó 95 %, ebből a számból is adódik és következik, ahányan rákötöttek a csatornára.
41

Jelen pillanatban, mivel nem kell csatornákat építeniük már, mert azokat befejezték, így az
érdekeltségi hozzájárulás mértéke az bruttó 158.750.- Ft. Azt tapasztalták, akár a Cserben erről
tájékoztatta tegnap képviselő asszony, akár ha elmennek és megnézik a Kisgáti városrészt, de
a városban, ha több helyen is, hogyha járnak a CSOK olyan nagy mozgást indított el a kaposvári
ingatlanpiacon, ahol egyrészt megnyilvánul vásárlásokba, bővítésekbe. Másrészt pedig új
lakások építésében is és ezt az utóbbit emelné ki. Új lakások építésében, ahol ösztönözni
szeretnék azt, hogy szennyvízcsatornára kössenek rá a tulajdonosok. Ezért azzal a javaslattal
él, amit már a korábbi években is alkalmaztak, hogy 50 %-os kedvezménnyel lehessen ebben
az esztendőben rákötni október 16-ig a javaslat szerint, ez 79.375.- Ft. Amennyiben ezt
jóváhagyják, akkor ezt az akciót ismét meghirdetik és útjára bocsátják.
-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások----Csutor Ferenc tanácsnok: Kiegészíteni szeretné, hogy nemcsak a város ad kedvezményt,
hanem a KAVÍZ Kft. is, hiszen az átvételi díjat 50 %-ban elengedi.
Szita Károly polgármester: Ebben az esztendőben csatornára rákötők még nagyobb
kedvezményt kapnak az önkormányzati tulajdonban levő KAVÍZ is kiegészíti azt, amit a város
ezzel a határozati javaslatával dönt. Amennyiben egyetértenek az akció meghirdetésével, kérte,
igennel szavazzanak.
Szavazás eredménye
#: 4177
Száma: 17.04.27/12/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:07
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

61/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről
szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a környezet védelme és a meglévő
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szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep jobb kihasználtsága érdekében a KAVÍZ
Kft-vel közösen rákötési akciót hirdet.
A szennyvízcsatorna hálózatra történő utólagos lakossági rákötések ösztönzésére 2016. május
5. és 2016. október 16. közti időszakra vonatkozóan a Közgyűlés a szennyvízcsatorna közműérdekeltségi hozzájárulás mértékéről szóló 3/2009. (II.26.) számú önkormányzati határozatában
meghatározott 125.000,- Ft + 27 % ÁFA = 158.750,- Ft/lakás összegű lakossági közműérdekeltségi hozzájárulás összegét 50 %-kal, 62.500,- Ft + 27 % ÁFA = 79.375,- Ft/lakás
összegre csökkenti.
Az ingatlantulajdonosnak ezen időszak alatt a hálózatra történő csatlakozást is el kell
végeztetnie.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató
Molnár György gazdasági igazgató
2017. május 2. – 2017. október 16.

-----13. Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a
Budai Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő
kártalanítási megállapodásról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4178
Száma: 17.04.27/13/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:08
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00
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62/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztéshez
mellékletként csatolt Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a Budai
Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő kártalanítási
megállapodást. A Közgyűlés a kártalanításhoz szükséges 320.- eFt-ot a 2017. évi költségvetés
általános működési tartalékkeretéből megelőlegezi.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató
Molnár György gazdasági igazgató
Határidő:
azonnal
-----14. Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása
Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatósággal kötendő szolgalmi jogot alapító megállapodásról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4179
Száma: 17.04.27/14/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:08
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

63/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztéshez
mellékletként csatolt Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása
Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán az Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatósággal kötendő szolgalmi jogot alapító megállapodást. A Közgyűlés a
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kártalanításhoz szükséges 27 eFt-ot a 2017. évi költségvetés általános működési
tartalékkeretéből megelőlegezi.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató
Molnár György gazdasági igazgató
azonnal

-----15. Előterjesztés a TOP-6.1.1-16 azonosító számú konstrukcióra Kaposvár Füredi
úti iparterület infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó
konzorciumi megállapodásról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester: Kiegészítésként elmondta, amit már részben érintett a 2017. évi
költségvetés tárgyalásánál mondott szóbeli kiegészítésében, hogy amellett, hogy jelentős
iparterület fejlesztéseket hajt végre ebben az esztendőben Kaposvár városa, új iparterületeket is
tár fel annak érdekében, hogy várja a befektetőket. Az új iparterületek feltárása az
közművesítést jelent. Olyan iparterületek ipari parkká történő kijelölése, amely a lehetőséget
biztosítja arra, hogy újabb munkahelyek létesüljenek Kaposváron és bejöjjenek azok a
munkahelyteremtő befektetők, amelyek több hozzáadott értéket termelve ebből adódóan
magasabb bérrel kínálják majd meg a kaposváriakat. Két ilyen terület, amit kijelöltek ebben a
városban az egyik az 5,2 ha terület, amely a volt Füredi II. Laktanya volt lőtér területét
tartalmazza, amelyet közművesíteni kívánnak. A másik pedig a dombóvári úton a Keleti Ipari
Parkkal szemben levő terület, amely jelen pillanatban szántó, ahol új területeket
közművesítenek, és új területeket kívánnak bevonni az iparfejlesztésbe. Sok-sok pénzt költenek
erre, s emellett emlékezzenek vissza a Raktár utca és környéke – nagyon sok foglalkoztató van
azon a részen –, a volt SÁÉV telep – szintén sok foglalkoztató van –, tüskevári csomópontnál
levő ipartelepük, a füredi úti iparterület is felújítandó, Kanizsai utcai is felújítandó, Izzó utca
Videoton és környéke is felújítandó terület. Itt gyakorlatilag a Raktár utcát indították útjának,
de hamarosan kapják a meghívót a többiek munkaindítására is, hogy el tudják kezdeni. Néha
majd rendkívüli Közgyűlésen, néha majd rendes Közgyűlésen, de ilyen előterjesztéseket is be
kell, hogy hozzon, amely különböző együttműködési, vagy konzorciumi megállapodásokat
kell, hogy kössenek, mert a TOP néhány beruházásnál meghatározza azt, hogy kivel kell
együttműködve végrehajtaniuk ezeket a beruházásokat. Az egyik ilyen, ami itt van Önök előtt
előterjesztés.
-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.-----

45

Szavazás eredménye
#: 4180
Száma: 17.04.27/15/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:12
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

64/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a TOP-6.1.1-16 azonosító számú
konstrukcióra a Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó
pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról szóló előterjesztést, és úgy határozott,
hogy az annak mellékletét képező konzorciumi megállapodást jóváhagyja. Egyúttal a
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármester a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötendő, a pályázat
benyújtásához, továbbá a pályázat elnyerését követően szükséges részletes Konzorciumi
megállapodások aláírására, és későbbi esetleges módosítások elvégzésére utólagos beszámolási
kötelezettséggel.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly Polgármester
Szirják Imréné igazgató
Molnár György igazgató
2017. május 2. - A benyújtáshoz szükséges megállapodás kapcsán.
A pályázat elnyerését követően, támogatási szerződés megkötésekor –
Részletes konzorciumi megállapodás kapcsán.
A pályázat fenntartási időszakának végéig - Részletes megállapodás
módosításai kapcsán.

-----16. Előterjesztés a Kaposvár - Juta - Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz és Simonfa Zselickislak - Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz viziközmű-rendszer ellátásért
felelőseinek képviseletéről történő megállapodásról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.-----
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-----Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4181
Száma: 17.04.27/16/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:13
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

65/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár – Juta – Kaposhomok Zselickislak ivóvíz és Simonfa-Zselickislak- Zselicszentpál – Töröcske szennyvíz viziközműrendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről történő megállapodásról szóló előterjesztést és az
alábbi határozatokat hozta:
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az
előterjesztéshez mellékletként csatolt a Kaposvár – Juta – Kaposhomok - Zselickislak
ivóvíz viziközmű - rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről történő
megállapodást, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató
azonnal

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az
előterjesztéshez mellékletként csatolt Simonfa - Zselickislak- Zselicszentpál – Töröcske
szennyvíz viziközmű - rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről történő
megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató
azonnal
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-----17. Előterjesztés Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása
Kaposvár egyes utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Magyar Cukor Zrt-vel kötendő
használati megállapodásról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester: Ezek az előterjesztések mind azért vannak, mert a Németh István
Program része, ha lapozgatják azt a kiadványt, amit megkaptak tőlük. A Program része a
csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának az elindítása is. Itt a Magyar Cukorral kötnek
megállapodást.
-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4182
Száma: 17.04.27/17/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:14
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

66/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletként
csatolt Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása Kaposvár egyes
utcáiban tárgyú projekt kapcsán a Magyar Cukor Zrt-vel kötendő használati szerződést
jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert – a megállapodás szerződő partnerrel történő
végleges egyeztetés során felmerülő, a szerződés érdemi részét nem érintő módosítások
átvezetésével történő - aláírására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató
Molnár György gazdasági igazgató
azonnal
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-----18. Előterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Programra benyújtott pályázatról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester: Ebben az évben indul el az a nagy, valamennyi óvodát érintő
játszótér, óvodai külső játszótér, udvar felújítási programjuk, amellett, hogy ezt megcsinálják a
program keretén belül, felújítják az óvodáik jelentős részét is. Legfontosabb az, hogy
gyermekeik olyan körülmények között tölthessék el a napnak a jelentős részét, amikor oviban
vannak, amikor megtalálják a számításaikat. Ezért újítják fel a játékokat, nagyon sok beltéri
játékot vettek meg és az új program a kültéri játékokra is lehetőséget biztosít. Tavaly, akik
magunkénak érzik ezt a várost részesei lehettek annak, hogy egy ilyen játszópályázatot, amit
most több helyre is szeretnének pályázni, ez a Petőfi Óvodában volt, adtak át és öröm volt látni
azokat a boldog, mosolygó arcokat, amikor birtokba vették. Nem kevés pénzbe kerül ezeknek
a megvásárlása, kiépítése, de hál’ Isten van rá pályázati lehetőség is, de van önrész is. 12 millió
forintot kér a testülettől arra, hogy idén a Nemzetőrsori, Rét utcai és a Festetics óvodákban
felépíthessék azt, amit a Petőfiben már felépítettek az elmúlt esztendőben. Itt szeretné
bejelenteni, hogy ott ahol az udvar nagysága lehetővé teszi valamennyi óvodában az a
szándékuk, hogy hasonló játszótereket, játszóhelyeket alakítsanak ki, mint amiről most beszélt.
-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások----dr. Pintér Rómeó tanácsnok: Az alkalmat ragadná meg, hogy felhívja a figyelmet arra, úgy
gondolja, hogyha sport támogatásról és sport beruházásokról van szó, akkor tényleg a város
erején túl megtesz mindent a cél érdekében. Úgy gondolja, hogy semmilyen téren nem érheti
őket kritika e tekintetben. Úgy gondolja, ha van még hova fejlődni ezen a területen, akkor
pontosan ez az irány, hogy a legkisebb kaposváriaknak is biztosítsák a lehető legsokszínűbb és
legtöbbrétű mozgás és sportolási lehetőséget, ugyanis már az ő korukban érdemes odafigyelni
nagyon a testmozgás fontosságára és az egészséges életmód nevelésére. Csak üdvözölni tudja
az előterjesztést, és javasolja, hogy még sok ilyen lehetőleg magyar innovációt használjanak ki
a cél érdekében.
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Szavazás eredménye
#: 4183
Száma: 17.04.27/18/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:17
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

67/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Nemzeti Ovi-Sport Programra
benyújtott pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatokat hozta:
1. A Közgyűlés elfogadja a Nemzetőr Sori Központi, a Rét utcai Központi és a Festetics
Karolina Központi óvodákra benyújtott pályázatról szóló tájékoztatást és az Ovi-Sport
Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) támogatására vonatkozóan
kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló
értesítést követő 60 napon belül támogatási szerződést köt és felhatalmazza a
Polgármestert a Támogatási Szerződések aláírására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Szirják Imréné igazgató
Molnár György igazgató
2018. március 31.

2. Az Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt óvodák pontos nevét, címét, helyrajzi
számát, valamint a földhivatali nyilvántartási lap másolatát, közmű nyilatkozatot tesz,
és gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pálya kialakítás nem építési engedély
köteles.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Szirják Imréné igazgató
Molnár György igazgató
Határidő:
2018. március 31.
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3. A Közgyűlés megismerte, támogatja és az Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja
az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó Ovi-Sport Programot.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Szirják Imréné igazgató
Molnár György igazgató
2018. június 30.

4. A Közgyűlés a Program megvalósításához az Alapítványon keresztül önrészt
(fejlesztési támogatást) biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében
mely jelen közgyűlésen kerül módosításra. Az önrész (fejlesztési támogatás) bruttó
3.850.000.- Ft, azaz hárommillió-nyolcszázötvenezer forint/Program/óvoda támogatási
összeget jelent, azaz a három óvodára összesen maximum 11.550.000.- Ft.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Szirják Imréné igazgató
Molnár György igazgató
2019. január 15.

-----19. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról, egyéb
tulajdonviszony rendezéssel kapcsolatos ügyekről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester: Kettőt emelne ki a felsoroltak közül. Nem tudja tudták-e, hogy a
Raktár utcának van egy olyan része, amely magántulajdonon halad keresztül. Nem Kaposvár
városa a tulajdonos. Nem fogják tudni addig helyreállítani, amíg a tulajdonviszonyokat nem
rendezik, szerezzék meg az út nyomvonala alatt lévő területet. Akkor, amikor a város a vevő a
csillagos eget is lehoznák, amennyi pénzt kérnek érte. Elmulasztották, amikor épült az út ezeket
a tulajdonviszonyokat rendezni. Épp ezért kisajátítási eljárást indítanak el, döntse el a Bíróság,
hogy mennyit kell fizetniük ezért az ingatlanrészekért, utána tudják az utat felújítani. A másik
szintén magántulajdont érint, de itt is kemények lesznek, az a Füred-Kaposvár közötti
kerékpárút nyomvonalának a megszerzése. A területi programon belül benn van a kerékpárút
hálózat fejlesztési tervükben és Kaposfüred és Kaposvár között is ezen a részen lesz egy
kerékpárút. Ahhoz a kerékpárút területet a négysávos mellett meg kell szerezniük, nem a
tulajdonuk, ez a volt laktanya területén van, ezt a nyomsávot szerették volna megvásárolni a
tulajdonostól. Számukra teljesen elfogadhatatlan árat ajánlott, ezért kéri, hogy indítsák el a
kisajátítási eljárást. Ha nem adja a kisajátítás során megállapított árért, akkor menjenek
Bíróságra és a Bíróság mondja meg mi az az ár, amit helyesnek tart. Ezek a folyamatok mindig
szükségesek ahhoz, hogy ezeket a jelentős, várospolitikai szempontból nagyon fontos
beruházásokat el tudják indítani.
-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások-----
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Torma János tanácsnok: A több témát érintő előterjesztés közül egy témát szeretne kiemelni.
Polgármester úr ugyan a 2017. évi költségvetés módosításakor röviden említette és nagyon
fontosnak tartja. Az előterjesztés első pontja, ahol a GESZ-nek a helyiségigénye szerepel, mely
szerint az Ezredév utcai orvosi rendelők, ügyelet felújítása kapcsán helyiség igénye van a
rendelők átmeneti elhelyezésére a Fő utcában és a Füredi úton. Ennek kapcsán végig gondolta,
hogy az elmúlt 1-2 évben milyen sok orvosi rendelő felújítására került sor. Maga is
meglepődött, amikor ezeket összegyűjtötte. Elkészültek a Rét utcai orvosi rendelők, a Béke
utcai komplexum több orvosi rendelő, fogorvosi rendelő kívül-belül, az Erdősor utcai felnőtt,
folyamatban van Toponáron 3 orvosi rendelő. Következik a Füredi utca 81-83. ez két rendelőt
érint, az Ezredév utcai komplexum hamarosan, az Erdősor utcai gyermekrendelő és a város még
új rendelőt is fog építeni a Cserben a régi bérleti helyiség kiváltására. Ez a lista valószínűleg
nem is teljes, de úgy gondolja, azt bizonyítja, hogy a városnak mennyire fontos az egészségügyi
alapellátás, ennek a struktúrájának és a viszonyainak, komfortosításának a növelése. Ilyen rövid
idő alatt úgy gondolja a 19 éves képviselősége alatt nem emlékszik, hogy ilyen rövid idő alatt
ilyen sok orvosi rendelő újult volna meg, aminek csak örülni tud és köszönettel fogadja. Úgy
gondolja, azt bizonyítja, hogy a városnak mennyire fontos és elkötelezett ez ügyben. Köszönte
ezt az előterjesztést és mindenképpen a gondnokság igényét támogatni szeretné.
Szavazás eredménye
#: 4184
Száma: 17.04.27/19/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:23
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
1
0
18

Szav%
Össz%
100,00
94,44
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

68/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Ezredév u. 13.
sz. alatti ingatlan felújításának időtartamára a Kaposvár, Füredi u. 47. szám alatti társasház
fogadószintjén lévő 5504/1/A/1 hrsz-ú, 83 m2 alapterületű és az 5504/1/A/2 hrsz-ú, 84 m2
alapterületű helyiségeket a központi ügyelet, a gyermek- és felnőtt háziorvosi körzetek, a
Kaposvár, Fő u. 7. szám alatti társasház fogadószintjén lévő 322/1/B/11 hrsz-ú, 106,23 m2
alapterületű helyiségcsoportot a terhesgondozó elhelyezése céljából a Kaposvári
Humánszolgáltatási Gondnokság használatába adja.
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A használatba adott ingatlanban szükséges átalakítási munkák Kaposvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatóságának felügyelete mellett végezhetők el.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
Szirják Imréné igazgató
2017. május 31.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja – az új városi
sportcsarnok megvalósítása kapcsán- a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Pécsi
Geodéziai és Térképészeti Kft. által 01/0369 munkaszámon készített változási vázrajz szerinti
telekegyesítéseket, telekhatár rendezéseket.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
L. Balogh Krisztina városi főépítész
2017. december 31.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kivett közút megnevezésű,
Kaposvár, külterületi 0535 hrsz-ú, 11617 m2 területű ingatlan 264 m2 területnagyságát kivonja
a törzsvagyonából és értékesíti 157.080,- Ft vételárért, az erdő megnevezésű, Kaposvár,
külterületi 0538 hrsz-ú, 55732 m2 területű ingatlan 7817 m2 területrésze 120/8694-ed tulajdoni
hányadának megfelelő 107,9 m2 területet kivonja a törzsvagyonából és értékesíti 69.059,- Ft
vételárért a Magyar Állam részére a Kaposfüred és Látrány elkerülő út közötti szakasz építési
beruházás megvalósításához.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
2017. május 15. (döntés közlése)

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert – utólagos
beszámolási kötelezettséggel – a kaposvári 5378/61 hrsz-ú, „rét”, a kaposvári 5378/51 hrsz-ú
„beépítetlen terület”, a kaposvári 5378/52 hrsz-ú „beépítetlen terület” és kaposvári 5378/4 hrszú
„rét” művelési ágú ingatlanok - Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
megállapításáról szóló 70/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelete alapján készülő
telekalakítási dokumentáció szerinti - részterülete tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges
eljárások lefolytatására, intézkedések megtételére, valamint a szükséges jognyilatkozatok,
szerződések aláírására (vételi ajánlatok közlése, adásvételi szerződések megkötése,
telekalakítási eljárás lefolytatása). A Közgyűlés az ingatlanrészek megvásárlására 11.500.000,Ft keretösszeget már elkülönített az Önkormányzat 2016. évi költségvetése felhalmozási
tartalék kerete terhére.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
Szirják Imréné igazgató asszony
2017. december 31.

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kaposvári 5378/61 hrsz-ú, „rét”, a kaposvári
5378/51 hrsz-ú „beépítetlen terület”, a kaposvári 5378/52 hrsz-ú „beépítetlen terület” és
kaposvári 5378/4 hrszú „rét” művelési ágú ingatlanok - Kaposvár Építési Szabályzatának és
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Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelete
alapján készülő telekalakítási dokumentáció szerinti - részterülete tulajdonjogának adásvétel
útján történő megszerzésének eredménytelensége esetén felhatalmazza a Polgármestert, hogy
kisajátítási eljárás lefolytatása iránt kérelmet nyújtson be a kisajátításról szóló 2007. évi
CXXIII. törvény 2. § c.) „terület- és településrendezés”, valamint e) „közlekedési infrastruktúra
fejlesztése” közérdekű célokra hivatkozással.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kisajátítási eljárás lefolytatása során az
Önkormányzat képviseletében teljes jogkörben eljárjon, valamennyi nyilatkozatot megtegye.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
2017. december 31.

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kisajátítási eljárásról szóló 2007. évi CXXIII.
törvény 24. § (5) bek. c.) pontja alapján nyilatkozik, hogy a kaposvári 5378/61 hrsz-ú, „rét”, a
kaposvári 5378/51 hrsz-ú „beépítetlen terület”, a kaposvári 5378/52 hrsz-ú „beépítetlen terület”
és kaposvári 5378/4 hrszú „rét” művelési ágú ingatlanok - Kaposvár Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelete
alapján készülő telekalakítási dokumentáció szerinti - részterülete tulajdonjogának
megszerzéséhez kapcsolódó kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
2017. december 31.

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert – utólagos
beszámolási kötelezettséggel – a kaposvári 5374/8 hrsz-ú, „védősáv”, a kaposvári 5374/9 hrszú „védősáv” megnevezésű ingatlanok, valamint a kaposvári 5374/7 hrsz-ú „út” megnevezésű
ingatlan Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló
70/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelete alapján készülő telekalakítási dokumentáció
szerinti részterülete tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárások lefolytatására,
intézkedések megtételére, valamint a szükséges jognyilatkozatok, szerződések aláírására (vételi
ajánlatok közlése, adásvételi szerződések megkötése, telekalakítási eljárás lefolytatása). A
Közgyűlés az ingatlanok/ingatlanrész megvásárlására 4.400.000,-Ft keretösszeget különít el az
Önkormányzat 2017. évi költségvetése általános felhalmozási tartalék kerete terhére.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
Szirják Imréné igazgató asszony
2017. december 31.

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kaposvári 5374/8 hrsz-ú, „védősáv”, a kaposvári
5374/9 hrsz-ú „védősáv” megnevezésű ingatlanok, valamint a kaposvári 5374/7 hrsz-ú „út”
megnevezésű ingatlan Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
megállapításáról szóló 70/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelete alapján készülő
telekalakítási dokumentáció szerinti részterülete tulajdonjogának adásvétel útján történő
megszerzésének eredménytelensége esetén felhatalmazza a Polgármestert, hogy kisajátítási
eljárás lefolytatása iránt kérelmet nyújtson be a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény
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2. § c.) „terület- és településrendezés”, e) „közlekedési infrastruktúra fejlesztése”, valamint l)
„vízgazdálkodás, víziközmű-szolgáltatás” közérdekű célokra hivatkozással.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kisajátítási eljárás lefolytatása során az
Önkormányzat képviseletében teljes jogkörben eljárjon, valamennyi nyilatkozatot megtegye.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
2017. december 31.

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kisajátítási eljárásról szóló 2007. évi CXXIII.
törvény 24. § (5) bek. c.) pontja alapján nyilatkozik, hogy a kaposvári 5374/8 hrsz-ú, „védősáv”,
a kaposvári 5374/9 hrsz-ú „védősáv” megnevezésű ingatlanok, valamint a kaposvári 5374/7
hrsz-ú „út” megnevezésű ingatlan Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
megállapításáról szóló 70/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelete alapján készülő
telekalakítási dokumentáció szerinti részterülete tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó
kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
2017. december 31.

10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél a kaposvári
0443/2 hrsz-ú, „kivett táborhely” megnevezésű, 3 ha 8266 m2 nagyságú ingatlan ingyenes
önkormányzati vagyonkezelésbe adását az ingatlan állami tulajdonba kerülése esetén.
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott „turizmussal kapcsolatos
feladatok” biztosítása érdekében kívánja vagyonkezelésbe venni.
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a vagyonkezelésbe adás érdekében
felmerülő költségek megtérítését.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
2017. november 30.

11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kaposvár
0443/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos eljárás
során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi
nyilatkozatot megtegyen.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
2017. november 30.
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12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy Kaposvár
0443/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati vagyonkezelésbe adására vonatkozó
megállapodást aláírja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
2017. november 30.

13. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztés
2. számú mellékletét képező, a Kaposvári Tankerületi Központ és Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata között - az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő
szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI.10.) Kormányrendelet
alapján lezajlott átalakulás miatt – a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium és
Kollégiumra vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítása tárgyában kötendő szerződést és
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
2017. május 31.

14. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztés
3. számú mellékletét képező, a Kaposvári Tankerületi Központ és Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata között - az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő
szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI.10.) Kormányrendelet
alapján lezajlott átalakulás miatt – a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti, önkormányzati
tulajdonú helyiségcsoportok használata tárgyában létrejött megállapodás módosítása tárgyában
kötendő szerződést és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Molnár György igazgató
Határidő:
2017. május 31.
15. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztés
4. számú mellékletét képező, az Antenna Hungária Zrt.-vel 2009. január 20. napján, a Kaposvár,
Sávház épület tetejére antenna elhelyezésére létrejött bérleti szerződést módosító megállapodást
és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Molnár György igazgató
Határidő:
2017. május 31.
16. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, jóváhagyja az előterjesztés 5.
számú mellékletét képező, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Kaposvári
Sportközpont és Sportiskola, valamint a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia
között a kaposvári 4364/11 hrsz-ú ingatlanon (Matula tanya) található fúrt kút használatba
vétele tárgyában létrejött használati szerződést.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
2017. április 30.
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-----20. Előterjesztés a ZÁÉV Zrt.-vel a Színház rekonstrukció kapcsán, közterület
használat tárgyában kötendő megállapodásról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4185
Száma: 17.04.27/20/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:23
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
1
0
18

Szav%
Össz%
100,00
94,44
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

69/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja a ZÁÉV
Építőipari Zrt. és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Színház rekonstrukció
kapcsán a munkaterület kijelölése, a közterület használatának biztosítása tárgyában kötendő,
jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodást, és felhatalmazza a Polgármestert
annak – a szerződő partnerrel történő végleges egyeztetés során felmerülő, a megállapodás
érdemi részét nem érintő módosítások átvezetésével történő–aláírására.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató
Tóth István főmérnök
L.Balogh Krisztina városi főépítész
Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató
Határidő:
2017. május 31.
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a ZÁÉV Építőipari
Zrt. és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Színház rekonstrukció kapcsán
a munkaterület kijelölése, a közterület használatának biztosítása tárgyában kötendő
megállapodás 2018. év eleji felülvizsgálatára, illetve a beruházás előrehaladtával esetlegesen
szükségessé váló munkaterület módosítási igények elbírálására, és ezek alapján a
szerződésmódosítások megkötésére, aláírására.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató
Tóth István főmérnök
L.Balogh Krisztina városi főépítész
Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató
Határidő:
2017. május 31.
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy határozott, hogy a Kaposvár, Budai Nagy
Antal utca mellett, a vasútállomás központi épületével szemben található fizető parkolók ZÁÉV
Építőipari Zrt. általi igénybevételéhez azzal a feltétellel járul hozzá, hogy igénybevétel esetén
Társaság azokat köteles a közforgalom elől elzárni, és Társaság köteles megtéríteni a díjfizetési
kötelezettség alá eső parkolóhelyek 20 %-os telítettsége figyelembevételével számított
bevételkiesést. Társaság köteles Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságának minden
hónap első munkanapjáig megadni a tárgyhónapban igénybe venni kívánt parkolóhelyek
számát és az igénybevétel időtartamát. Társaság köteles a Városgondnokság által kiállított
számla ellenében a fizető parkolóhelyek bérletére vonatkozó bérleti díjat fizetési határidőn belül
rendezni.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Herczeg Attila intézményvezető
Határidő:
folyamatos
Szita Károly polgármester: Igaz főépítés asszony már nincs itt, de a kolleganője igen.
Főépítész asszony azt a lehetőséget említette, hogy a Színház, amely körbe van paravánozva
meg fognak jelenni a felépítendő új színháznak a látványtervei. Kérte, hogy mondja meg
főépítész asszonynak ne csupán mondja, hanem csinálja is, ezt kérte, mert lassan már befejezik
az építkezést.
-----21. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4186
Száma: 17.04.27/21/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:26
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
1
0
18

Szav%
Össz%
100,00
94,44
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

70/2017. (IV. 27.) 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 138/2016. (VIII. 29.)
önkormányzati határozat határidejét 2017. december 31-re módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

2)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2/2017. (I. 26.)
önkormányzati határozat 20. pontjának határidejét 2017. április 30-ra módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

3)

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
2017. december 31.

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
2017. április 30.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 9/2017. (I. 26.)
önkormányzati határozat határidejét 2017. május 31-re módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
2017. május 31.
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4)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 13/2017. (II. 23.)
önkormányzati határozat 4. pontjának határidejét 2017. április 30-ra módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

5)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 13/2017. (II. 23.)
önkormányzati határozat 10. pontjának határidejét 2017. április 30-ra módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

6)

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
2017. április 30.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a polgármester 2017. évi
szabadságának ütemezésére adott tájékoztatatást.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

7)

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
2017. április 30.

Szita Károly polgármester
dr. Csillag Gábor jegyző
folyamatos

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Galerius Invest Kft.
Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. szám alatti, 172 m2 alapterületű helyiségcsoportra
vonatkozó, 2016. január 05. napjától 5 évre szóló bérleti szerződésének időtartamát 10
évvel meghosszabbítja tekintettel a Kft. által a helyiségcsoportban végzett felújítási
munkák összegére. A Galerius Invest Kft. értéknövekedés címén semmilyen igénnyel
nem élhet az Önkormányzattal szemben és bérbeszámításra nem tarthat igényt.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
2017. május 31.

-----22. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2016. évben benyújtott
pályázatokról és azok eredményéről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4187
Száma: 17.04.27/22/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:26
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

71/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat és
intézményei által 2016. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről szóló
tájékoztatót.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Szirják Imréné igazgató
azonnal
-----23. Tájékoztató a 2016. évi közbeszerzésekről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4188
Száma: 17.04.27/23/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:27
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

72/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
-----24. Előterjesztés az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester: Foglalkoztak már ezzel, pár hónappal ezelőtt, hogy a jelenlegi
igazgatót erősítsék meg a beosztásában. Most erre újabb lehetőségük van, az iskolai
végzettségnek való megfelelés miatt és teljes mellszélességgel javasolta, hogy igazgató
asszonyt támogassák és továbbra is igazgató lehessen.
-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4189
Száma: 17.04.27/24/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:28
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

73/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Deli Szidóniának az Együd
Árpád Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatát
támogatja, a pályázót alkalmasnak tartja az intézményvezetői álláshely betöltésére.
Szita Károly polgármester
Felelős:
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő:
2017. április 28. (közlésre)
-----25. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2017. I. negyedév)---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4190
Száma: 17.04.27/25/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:29
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

74/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a
településrészi önkormányzatok 2017. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
szóló tájékoztatót elfogadja.
-----26. Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I.-II. havi teljesüléséről és az önkormányzati
hátralékok alakulásáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4191
Száma: 17.04.27/26/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:29
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

75/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2017. évi
költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló
tájékoztatót.
-----27. 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.----Kováts Imre képviselő: A bizottsági ülésen már némileg érintette ezt a számára nem
megalapozottnak tűnő indoklást, ami az előterjesztésben szerepel. Beszélt a
teraszüzemeltetőkkel és megerősítették abbéli véleményét, hogy az akkori márciusi
Közgyűlésen hozott határozat, amely az igazságosabb rendszer létrehozását célozta mindenki
örült neki. Megszűnt egy kivételezett területnek az ingyenessége, ingyenes használata és
mindenki örült, hogy egyforma korrekt feltételek mellett lehet üzemeltetni. Nem volt nehéz
észrevenni, hogy kizárólag egy terasz üzemeltető érdekében született ez a 180 fokos fordulat.
Köztudott, hogy egyetlen egy terasz van önkormányzati tulajdonban, ami azt is jelenti, hogy az
összes többi a téli üzemeltetésre előkészíthető már most. Tudják a díjat, tudják a négyzetmétert.
A Stühmer pódiuma, terasza önkormányzati tulajdon és nyilvánvaló, hogy valaki kérésére
történt az, hogy egy évre mentesíteni akarják a Stühmer jövendőbeli üzemeltetőjét, ami már
köztudott egyébként. Úgy tűnik számára, hogy beteljesülhet Szép Tamás tanácsnok úrnak az a
kérdésben megfogalmazott állítása, amit a bizottsági ülésen mondott, hogy most már ők fognak
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fizetni a Stühmer Kávéház üzemeltetőnek. Azt gondolja, hogy nem lehet ilyen egyik napról a
másikra, inkorrekt döntéseket hozni csak azért, mert kivételezett helyzetbe akarnak hozni egy
valakit.
Pintér Attila tanácsnok: A márciusi döntést illetően igyekezett tájékozódni még az ülést
megelőzően és sajnálja, hogy akkor, azon a rendkívüli Közgyűlésen nem tudott itt lenni. Akkor
is elmondta volna, amit most szeretne, hogy több vállalkozó ugyanakkor sérelmezte a
szándékukat és mindezt azzal együtt mondja, hogy a jelenlegi előterjesztést támogatja, de több
vállalkozó azt mondta, hogy így valóban nehezen tervezhető, hogy milyen teraszt alakítsanak
ki. Nehéz helyzetbe hozta őket a város, így a tervezett felújítást, amit megakartak valósítani az
épített terasszal kapcsolatban el kell, hogy halasszák, vagy módosítaniuk kell, mert nem lesz rá
pénzük. Azt javasolja a Közgyűlésnek, nem feltétlen ma, hanem akkor, amikor erre majd
visszatérnek egy év múlva, hogy nagyon körültekintőek legyenek azzal együtt is, amit ért
szándékként, hogy legyen kiegyensúlyozottabb, igazságosabb és méltányosabb mindenki
számára a bérleti díj fizetési kötelezettség, hogy azt is vegyék figyelembe, hogy a vendéglátó
tulajdonosokat, főleg az érintett területen nem veti fel a pénz. Ennek az egyik legjobb példája a
Stühmer és jó lenne, ha ezek a vállalkozások a bevételeiket, profitjukat fejlesztésre tudnák
fordítani. Ez a turizmus érdeke is egyébként, hála Isten Kaposvár vendéglátó piaca van akkora,
hogy azért némi verseny kibontakozott a vendéglátósok között. Ebből fakadóan motiváltak a
fejlesztésben, de ha több pénzt, több forrást hagynak náluk és nem veszik el, hogy fizessenek a
közterület használatáért, akkor azt gondolja, hogy az is egy megfontolandó aspektusa ennek az
egész ügynek, hogy tudjanak fejleszteni, még többet áldozni arra, hogy még színvonalasabb
vendéglátást tudjanak Kaposváron megvalósítani. Azzal együtt említette meg, hogy tudja,
tisztában van a rendelet alkotónak a szándékával.
Szita Károly polgármester: A napirendet azzal zárja le, hogy jegyző úrék egy olyan
előterjesztést tettek elé, amely – nagyon helyesen egyébként – megpróbál egy olyan rendszert
felállítani, amely arányosít a belvároson kívüli teraszhasználók által fizetett közterületi díjért,
és a belvároson belüli közterületi díjért. Olyan rendelet tervezetet tettek elé, hogy az új díjtétel
ez év május 1-jével életbe lép, nem engedte behozni a Közgyűlés elé. Azon egyszerű oknál
fogva, mert nem lehet ilyet csinálni. Nem lehet olyat csinálni, hogy egyik pillanatról a másikra
akárkinek megmondják, hogy eddig nem kellett fizetned, most pedig kell. Tessék leülni az
érintett üzlettulajdonosokkal, tessék lefolytatni velük egy egyeztetést és azt követően behozni
azt, ami most itt van a Közgyűlés asztalán. Ez az oka, hogy ez a rendelet került a képviselők
elé és nem más.
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Szavazás eredménye
#: 4192
Száma: 17.04.27/27/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:35
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
1
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
94,44
94,44
5,56
5,56
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 21/2017.(IV.28.)
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános
szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
-----28. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések----Kováts Imre képviselő: Szeretné megkérdezni jegyző urat, hogy hogyan jöttek rá arra, hogy a
minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelkedése mellett, a legalább 150 %-ban
meghatározott munkabér biztosítása indokolatlanul nagy terhet róhat a munkáltatókra? Mikor
jött ez a felismerés, minek alapján született meg? A hatástanulmányhoz kapcsolódóan a
jelenlegi rendelet szerint települési támogatás konkrét esetre vonatkozóan a havi 100 ezer forint
a költségvetésben rendelkezésre áll, a céltartalékok között. A hatásvizsgálat szerint viszont a
szabályozás könnyítése többlet költséget jelent. Nem egészen érti, miért jelenthet egy könnyítés
többletköltséget? Ha csak azt nem, hogy a hiányszakmával rendelkező fiatalok tömeges
bevándorlása várható Kaposvárra.
Szita Károly polgármester: Az első kérdésre a választ megadná, mert ő kérte a jegyzőt milyen
előterjesztést készítsenek. Amikor meghatározták azt, hogy egy olyan gazdaságélénkítő,
vállalkozó csomagot hoznak létre, ami azt fogja eredményezni reményeik szerint, hogy még
több új munkahely jön létre Kaposváron, ösztönzi a Kormány támogatási programján
túlmenően a helyi vállalkozásokat is arra, hogy újabb gépeket vásároljanak, ahol új
munkahelyet teremtenek majd, újabb csarnokot építsenek, ahol újabb munkahelyeket
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teremtenek majd. Vagy vegyenek fel a jelenlegi infrastruktúrájuk mellé termelés bővítésével
újabb embereket, akkor azokat segítsék és támogassák. Adjanak a beruházáshoz, a felvevendő
létszámnak megfelelően támogatást, és adjanak a beruházás nélkül is az új munkahely esetében
bértámogatást. De ne úgy, amikor az első rendeletüket megalkották, hogy ne próbáljanak
előrébb lépni a bérekben. Nem a legjobban kereső munkahelyek vannak Kaposváron. Akkor,
amikor még nem történt meg a Kormánynak az a döntése, hogy ilyen jelentős mértékben
megemeli a minimálbért és a bérminimumot, ő kérte a jegyző urat arra, hogy igenis 150 %
legyen az, amit kérnek a támogatásuknak a fejében. Annak érdekében, hogy a bérfelzárkóztatás
az általuk adott pénzből elindulhasson. Meghozták a döntést, megszületet ezt követően a
megállapodás és egy nagyon jelentős minimális garantált béremelést hajtott végre a Kormány
2017. január 1-től, de még nincs vége, mert a második ütemében 2018. január 1-től. Ettől a
pillanattól kezdve az általuk kért 150 %, mivel meg kellett nyomniuk a minimálbért és a
garantált bérminimumot valóban nehéz feltételek elé állította volna a vállalkozókat. Alapvetően
ezt követően két kérdés merült fel, az egyik hozzanak-e be új előterjesztést? Igen, arra kérte
jegyző urat, hogy hozzon. Egyik kérdés, amit el kellett dönteni ne kérjenek többet, csak a
megemelt minimálbért és a garantált bérminimumot, vagy kérjenek többet, nem annyit, mint
korábban, de kérjenek. Arra kérte jegyző urat, hogy 120 %-ot, vagyis 20 %-kal nagyobb
összeget állítson be az előterjesztésbe, hogy előrébb tudjanak jutni és kérje ezt. Erre a kérdésre
tudta a választ, mert az ő kéréseit formálta meg a jegyző az előterjesztésben.
dr. Csillag Gábor jegyző: Képviselő úr példás alaposságának lehettek ismét tanúi. A
költségvetésben természetesen szerepel, akkor nem kell további, kimaradt a nem szó.
-----Hozzászólások----Kováts Imre képviselő: Jól emlékszik arra, amikor a decemberi Közgyűlést megelőző
bizottsági ülésen elmondta azt, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum ebben a gazdasági
körzetben milyen gazdasági terheket ró a vállalkozásokra. Mert azért tudni kell, hogy a
Kormánynak a döntése bérfejlesztésre vonatkozóan jóval megelőzte a rendeletüket. Még a
számításokat is ecsetelte bizottsági ülésen, mert ott nem volt korlátozva 3 percben. A Kormány
döntése jóval korábban született meg, mint a rendeletük. Mintha a falnak beszélt volna, amikor
elmondta, hogy még a bérminimum és a minimálbér teljesítése is komoly gondot fog okozni,
nemhogy a 150 %-nak a figyelembe vétele. Egyébként nagy különbség a kettő között nincsen.
Akkor is elmondta, a rendeletben előírt 150 ezer forintos bérkiegészítésnek csak
kommunikációs jelentősége van. Naivitás azt gondolni, hogy lesz olyan kaposvári cég, aki a
költségeket fel tudja vállalni. Tett egy ajánlatot, nem mintha e miatt lett volna álmatlan
éjszakája, azt mondta a szociális iroda vezetőjének, ha egy vállalkozás lesz, amely teljesíti ezt
a feltételt, akkor a képviselői tiszteletdíjából az egész irodát meghívja egy vacsorára. Köszönte,
hogy levették a válláról ezt a kötelezettséget. Gondolja, és az a véleménye, amit elmondott
akkor is, ma is az, hogy a hiány kikényszeríti a gazdaságból, a gazdaságirányításból az ilyen
jellegű megoldásokat. Kár, hogy az önkormányzat ebbe a folyamatba jó szándékú laikusként
beavatkozik. Ez a mai előterjesztés ezt igazolja.
Szita Károly polgármester: Ne erre költse képviselő úr a tiszteletdíját, azt kérné. Jöjjön el a
bizottsági ülésekre és Közgyűlésekre, 21-en hiányzott eddig. Az a helyes út, hogyha a
tiszteletdíjért is megdolgoznak. Hogyha már csupán a dolgozásnak az a mértéke, hogy részt
vegyen bizottsági üléseken, legyen az rendkívüli vagy rendes, vagy részt vegyen közgyűlési
döntéseken, mert azért kapja a tiszteletdíját. Szerinte nem azért kapja egy képviselő csupán a
tiszteletdíját, de legalább ezt a minimumot teljesítse. Inkább költse másra a pénzét.
68
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 22/2017.(IV.28.)
önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról
szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
-----29. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan napelempark céljára történő
hasznosításáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester: Kovács Katalin igazgató nő sokat dolgozott, nem csupán azért,
hogy a kaposmenti hulladékgazdálkodási program felépülhessen, hanem azért is, hogy a
mellette levő tartalék területen, mint környezetvédelmi igazgató szolgálja azt a városi
célkitűzést, hogy a lehető legnagyobb energiafüggetlenséget érhesse el ez a város. Ezen az úton
elindultak akkor, amikor a vízről, a csatornáról beszél. Elindultak akkor, amikor a
közvilágításról is beszél, elindultak akkor, amikor a távhőről, elindultak akkor, amikor
lecserélték az autóbuszparkjukat és nem gázolajjal, hanem földgázzal, vagy biogázzal járatják
az autójukat, hogy teremtsék meg azt a lehetőséget, hogy kihasználják a számukra is biztosított
és számukra az országban a legjobban biztosított napenergiának a lehetőségeit. Ezért
fogalmazódott meg bennük az, hogy nem csupán azt kell ösztönözniük – a Kormány dolga,
hogy ezt megtegye –, hogy különböző házakra napelemek, vagy napkollektorok kerüljenek fel,
hanem nagyobb rendszerekbe próbáljanak meg gondolkozni és dolgozni, lehetőleg ott, ahol
nagyobb energiafogyasztású ipari üzemek is vannak a környéken. Természetesen fontos az,
hogy milyen az adott területnek a fekvése. Ezen a területen van egy 20 ha körüli önkormányzati
tulajdonban tartalék terület, ami a kaposmenti hulladékgazdálkodási programnak a tartalék
területe és van még egy mellette, így kb. 40 ha létesülhetne napelem park. Erre megjelent a
KEHOP pályázati felhívás, amelyre állami szereplők fognak pályázni. Azt tudja, hogy egyik
ilyen pályázó a Magyar Villamos Művek lesz, aki ezt a pályázatot be fogja nyújtani.
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Amennyiben sikeresen pályázik és elnyeri, kérte Kaposváron egy sikeres pályázat esetén egy
40 ha napelem parkot kíván létrehozni. El kezdtek tárgyalni velük és körvonalazódik az a
megállapodás is, hogy sikeres pályázat esetén mit kell, hogy tegyenek, mert nem
idegenforgalmi látványosságnak szánják csupán, mert önmagában szép látvány 40 ha napot
követő napelemekkel, de hasznot is remélnek az iparűzési adón és a telekadón túlmenően. Azt
a hasznot, amely még olcsóbbá teheti számukra a közvilágítást, illetve óvodáik,
intézményeiknek a közvilágítási költséget. Ehhez, hogy ezt a területet lehetővé tudják tenni,
ennek a beruházásnak kell ezeket a lépéseket megtenniük, amely ebben az előterjesztésben
szerepel. Ehhez kéri a támogatást.
-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
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76/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy kezdeményezi a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél, hogy járuljon hozzá a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a
Kaposvári Egyetem és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2010. április 15.
napján létrejött „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásáról” című szerződéssel térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került, jelenleg –
telekalakítás előtt - kaposvári 0324/23 hrsz-ú ingatlan átmeneti, napelempark céljára történő
hasznosításához, az elsődleges - a „hulladékkezelő-lerakó központ megvalósítása” – cél
megtartása mellett. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy az átmeneti
más célú hasznosításból származó bevételét közfeladat ellátására fordítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György gazdasági igazgató
Kovács Katalin környezetfejlesztési igazgató
2017. augusztus 31.
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. hozzájárulása esetén kezdeményezi a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulásnál a jelenleg –telekalakítás előtt- kaposvári 0324/23 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Társulás között 2010.
május 19. napján létrejött használati jogot alapító szerződés módosítását az ingatlan átmeneti,
napelempark céljára történő hasznosítása érdekében.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagos beszámolási kötelezettséggel felhatalmazza
a Polgármestert a szerződésmódosítás tartalmának egyeztetésére, és annak aláírására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György gazdasági igazgató
Kovács Katalin környezetfejlesztési igazgató
2017. augusztus 31.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztés
mellékletét képező, a jelenleg – telekalakítás előtt - kaposvári 0324/23 hrsz-ú ingatlan
napelempark céljára történő hasznosítására vonatkozó pályázati kiírást, és hozzájárul annak
közzétételéhez a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hozzájárulása, a Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással fennálló szerződés módosítása, valamint az
ingatlan vonatkozásában folyamatban lévő telekalakítási eljárás lezárulása esetén.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagos beszámolási kötelezettséggel felhatalmazza
a Polgármestert a pályázati kiírásra érkező ajánlatok elbírálására és a bérleti szerződés
megkötésére, amennyiben az érkezett ajánlat meghaladja a 20/2017. (II.23.) önkormányzati
határozat szerinti 6,-Ft/m2/év+Áfa bérleti díjat. A bérleti szerződés hatálybalépésének feltétele
az ingatlan – pályázó általi költségviselés melletti- művelésből történő kivonásának
megtörténte.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György gazdasági igazgató
Kovács Katalin környezetfejlesztési igazgató
2017. december 31.

-----30. Előterjesztés a Kaposvári Szakképzési Centrum által fenntartott intézmények
átszervezésének véleményezéséről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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77/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Szakképzési Centrum
által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezéséről szóló előterjesztést és az
alábbi határozatokat hozta:
1. A Közgyűlés támogatja a Kaposvári Szakképzési Centrum G/00893-000/2017
iktatószámú felterjesztését, a Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolájában (7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 17.) az önálló
intézményegység kialakítását és a tagintézményvezető-helyettes kinevezését.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Gróf Regina irodavezető
2017. április 28. (közlésre)

2. A Közgyűlés támogatja a Kaposvári Szakképzési Centrum G/00890-000/2017
iktatószámú felterjesztését, a Kaposvári SZC Lamping József Műszaki
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában nappali tagozaton a maximális gyermek-,
tanulólétszám csökkentését 550 főre.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Gróf Regina irodavezető
2017. április 28. (közlésre)
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3. A Közgyűlés támogatja a Kaposvári Szakképzési Centrum G/00891-000/2017
iktatószámú felterjesztését, a Kaposvári SZC Lamping József Műszaki
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában felnőttoktatási tagozaton a maximális
gyermek-, tanulólétszám 190 főre történő növelését.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Gróf Regina irodavezető
2017. április 28. (közlésre)

4. A Közgyűlés támogatja a Kaposvári Szakképzési Centrum G/00894-000/2017
iktatószámú felterjesztését, a Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakképző Iskolája nevének módosítását a Kaposvári SZC Széchenyi
István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
elnevezésre.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Gróf Regina irodavezető
2017. április 28. (közlésre)

5. A Közgyűlés támogatja a Kaposvári Szakképzési Centrum a G/00898-000/2017
iktatószámú felterjesztését, Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi
Szakképző Iskolája nevének módosítását a Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János
Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája elnevezésre.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Gróf Regina irodavezető
2017. április 28. (közlésre)

6. A Közgyűlés támogatja a Kaposvári Szakképzési Centrum G/00896-000/2017
iktatószámú felterjesztését, a Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi
Szakképző Iskolájában a 2017/2018-as tanévtől a perioperatív asszisztens OKJ szerinti
új szakképesítés felvételét.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Gróf Regina irodavezető
2017. április 28. (közlésre)

7. A Közgyűlés támogatja a Kaposvári Szakképzési Centrum G/00897-000/2017
iktatószámú felterjesztését, a Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi
Szakképző Iskolájában a 2017/2018-as tanévtől a gyógyszertári asszisztens OKJ
szerinti új szakképesítés felvételét.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Gróf Regina irodavezető
2017. április 28. (közlésre)

73

-----31. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok fotovoltatikus kiserőmű
megvalósítása céljára történő hasznosításáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester: Erre azért van szükség, mert a nagy befektetői szándékon
túlmenően jelentek meg olyan napelemeket napelem park szerűen elhelyezni kívánó befektetők
is, akiknek területet szeretnének biztosítani arra, hogy ők is napelem parkot létesíthessenek. A
legnagyobbról még nem beszélt, de az legyen meglepetés. Erre jelöltek ki területeket.
-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4196
Száma: 17.04.27/31/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:48
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

78/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztés
mellékletét képező, a kaposvári 3657/33 hrsz-ú, a kaposvári 3330/1 hrsz-ú, illetve a kaposvári
0324/18 hrsz-ú ingatlan részterületének fotovoltaikus kiserőmű céljára történő hasznosítására
vonatkozó pályázati kiírást, és hozzájárul annak közzétételéhez azzal, hogy a bérleti szerződés
hatályba lépésének feltétele mindhárom ingatlan vonatkozásában a településrendezési
eszközöknek való megfelelőség biztosítása, a kaposvári 3657/33 hrsz-ú termőföld ingatlannak,
illetve telekalakítás követően a kaposvári 0324/18 hrsz-ú termőföld ingatlan beruházás
megvalósítására szolgáló részterületének – pályázó általi költségviselés melletti- művelési
ágból történő kivonása, valamint a kaposvári 0324/18 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a
haszonbérleti szerződés módosítása.
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagos beszámolási kötelezettséggel felhatalmazza
a Polgármestert a pályázati kiírásra érkező ajánlatok elbírálására és a bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György gazdasági igazgató
Kovács Katalin környezetfejlesztési igazgató
2017. december 31.

-----32. Előterjesztés alapítványi támogatásokról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----dr. Giber Vilmos tanácsnok: Pontosítást szeretne tenni a köszönet hangján. Köszöni a
Mártírok és Hősök Alapítvány nevében a támogatást. Az előterjesztésben az szerepel, hogy a
kárpátaljai magyarság megsegítésére adományok kiszállításához kapják a támogatást.
Pontosítana, Erdélybe szeretnék, Kovászna megyei Kommandóban leégett iskolai könyvtár
megsegítésére összegyűjtött adományok kiszállítási költségeihez. A kárpátaljait múlt évben
megcsinálták, ahova több mint 10 ezer tankönyvet és több tonnányi ruhát juttattak ki
Beregszászra.
Szita Károly polgármester: Kérte, hogy ezzel a módosítással fogadják el a támogatásokat.
Szavazás eredménye
#: 4197
Száma: 17.04.27/32/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:49
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00
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79/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz:
1. A Polgármesteri Keret terhére
- Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére
(XXVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor költségeihez)

100.000,-Ft

- „Diákjainkért” Alapítvány részére
30.000,-Ft
(a „Víz világnapjához” kapcsolódó környezetvédelmi verseny költségeihez.)
- Búvópatak Alapítvány részére
(Búvópatak folyóirat 2017. évi megjelentetéséhez)

100.000,-Ft

- Mártírok és Hősök Alapítvány részére
150.000,-Ft
(Kovászna megyei Kommandóban leégett iskolai könyvtár megsegítésére összegyűjtött
adományok kiszállítási költségeihez)
2. Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret terhére
A Kaposvári Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány részére 20.000,-Ft
(„Érték, élmény, érzelem” rendezvény költségeihez.)
3. Köznevelési és Kulturális Támogatási Keret terhére
- „Add a kezed” Alapítvány részére
20.000,-Ft
(A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók színházlátogatásával kapcsolatos költségekhez)
- „Diákjainkért” Alapítvány részére
(városi szintű kulturális rendezvények költségeihez)

30.000,-Ft

- „Diákjainkért” Alapítvány részére
20.000,-Ft
(A Kodály Zoltán művészeti vetélkedő ,a német nyelvi civilizációs vetélkedő és a Víz
világnapja alkalmából rendezendő vetélkedő költségeihez)
- „Gyermekmosoly” Alapítvány részére
20.000,-Ft
(Óvodáskorú gyermekek tehetséggondozásával kapcsolatos Tehetségkonferencia
lebonyolítási költségeihez)
- „Tesz-Vesz” Alapítvány részére
(A Temesvár utcai Tagóvoda fennállásának 45. évfordulójához kapcsoló
rendezvénysorozat költségeihez)

30.000,-Ft

- Búvópatak Alapítvány részére
(Fellépő művészek honoráriumának kifizetéséhez)

50.000,-Ft

- Képírás Művészeti Alapítvány részére
40.000,-Ft
(A KÉPÍRÁS internetes folyóirat működtetésére és működési költségekhez)
- Képírás Művészeti Alapítvány részére

40.000,-Ft
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(A Glindében bemutatandó Kaposvár című fotókiállítás képeinek digitális nyomtatási
költségeihez, Berényi Zsuzsanna Kaposvár című képeslap sorozatának nyomdai
munkáira)
- ROXINHÁZ Alapítvány részére
(Szerbiai operett turné útiköltségéhez)
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

25.000,-Ft

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
2017. május 31.
-----33. Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

Szita Károly polgármester: Az előterjesztésnek két ága van, javasolta, hogy a határozati
javaslat 2. pontjáról döntsenek csak. A másik emléktábla esetében meg kell vizsgálniuk, hogy
van-e korlátja az emléktábla állításnak. Zákányi Zsolt emléktáblája marad.
-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások----dr. Szép Tamás tanácsnok: Az emléktábláknak nagy pártolója amennyiben Kaposvárhoz,
vagy Somogy megyéhez kötődő személyiségnek akarnak emléket állítani. Zákányi Zsolt a
Magyar Kórus irodalomban a karvezetők között az egyik legnagyobb személyiség volt,
mindenképpen jó, hogy kezdeményezték az emléktábla állítást a Kaposvári Polgári Egyesület
és a Vikár Béla Kórus. Azt szeretné kérni, hogy a város is járuljon hozzá az emléktábla
költségeihez azzal, hogy megérdemelné Zákányi Zsolt, hogy legalább egy 20x20 nagyságú
domborművet is elhelyezzenek erre az emléktáblára. Nyelvtani problémája, iskolájuk tanára
volt és ezt állítja a Kaposvári Polgári Egyesület és a Vikár Béla Kórus, holott egyiknek sem
volt iskolája. Iskolánk tanára volt, vagy itt tanított Zákányi Zsolt megfogalmazás lenne jó, ne
üsse egymást a két állítás.
Szita Károly polgármester: Megköszönte tanácsnok úr javaslatát. Szeretné elkerülni azt, hogy
szövegezésbe menjen át bármelyik Közgyűlés is, ezért vannak a bizottsági ülések. Azt szeretné
elkerülni, hogy itt fogalmazzák meg, hogy mi kerüljön egy emléktáblára, hogy itt fogalmazzák
át a rendeletet, mert valakinek javaslata van. A kezdeményezők, akik hozzájuk fordultak
keresse meg őket, a cél teljesen világos, írják át nyugodtan az emléktáblát. Itt arról döntenek,
hogy engedélyezik az emléktábla felállítását. Találják ki a megfelelő szövegkörnyezetet és
szöveget. Annak örül, hogyha nem az önkormányzat az emléktábla az állító, sokkal jobban örül,
ha valamihez való kötődés hozza elő Kaposvár lakóiból azt, hogy belenyúlnak a zsebükbe, mert
fontosnak érzik azt, hogy valaki emlékének áldozzanak. Nem fordultak hozzájuk kérelemmel,
ez így helyes, és ennél a szintnél szeretne maradni. Akkor, amikor van egy másik kérelem és
be fog jönni Önök elé, hogy a könyvtár elé legyen egy mellszobra Takáts Gyulának és több
neves írónak, az nyilvánvalóan sokkal több pénzbe fog kerülni. Aki egyetért azzal, hogy a
kérelmezők Zákányi Zsoltnak emléktáblát helyezhessenek el, kérte, hogy igennel szavazzanak.
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Szavazás eredménye
#: 4198
Száma: 17.04.27/33/0/A/KT
Ideje: 2017 április 27 11:54
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

80/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az emléktáblák elhelyezéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a „Kaposvár Polgáraiért”
Egyesület kezdeményezésében és finanszírozásában megvalósuló, Zákányi Zsolt
tiszteletére állítandó emléktábla elhelyezését a Kaposvár, Fő u. 44. szám alatti Kodály
Zoltán Központi Általános Iskola épületén.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
L. Balogh Krisztina városi főépítész
2017. május 1. (közlésre)

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el.
K. m. f.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző
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