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 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése  
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 
Testületi ülés ideje: 2017. június 8. 
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 
tér 1. I. emelet Díszterem 
 
 
 
Pult Név Voks Frakció  
31 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 
  2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
  4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
  5 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 
  6 Gelencsér Ferencné tanácsnok 1 - 
15 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 Kováts Imre képviselő 1 - 
18 Miháldinecz Gábor képviselő 1 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
  7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  3 Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----  
 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte a mai képviselő-testületi ülésen a Képviselő 
Hölgyeket és Urakat. 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 Közgyűlés határozatképes.  
 
Mielőtt elkezdenék a mai közgyűlési munkát egy nagyon kedves kötelezettségének szeretne 
eleget tenni. 1991. június 1-je óta dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, a munkáját a gyámügyi 
csoportban kezdte gyámügyi főelőadóként, és ezen munkaterületen keresztül ismerkedett meg 
a város lakosságának legszélesebb körével. Ide tartozott a kiskorúak, fiatalkorúak valamennyi 
hatósági ügye, kezdve a segélyezéstől a vagyonkezelésükig. 1997. november 17-én létrejött a 
Városi Gyámhivatal annak alapító vezetője lett. 76 környező település feladatait látta el és 1990. 
március 1-től Közigazgatási Igazgatóság Szociális és Gyámügyi Iroda vezetője. 1999-ben 
Közigazgatásért Miniszteri Díj, 2001-ben Kaposvár Város Szolgálatáért, 2004-ben Pro-Familis 
Díj, 2007-ben Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, Budai Józsefnéről beszélt. Kedves 
Marika! Ezek csak, amit leírtak azt olvasta fel, de nem ez a lényeg, amit mondani akar, ez is 
nagyon fontos dolog. Ez mutatja azt, hogy 1991. óta itt dolgozik a Városházán és szolgálja ezt 
a várost. Először személyes köszönetét fejezte ki, mert tudja, hogy amikor a vezetésével a 
szociális irodáról gondolkodtak és a szociális irodában folyó munkáról beszélgettek, akkor 
teljes szívvel mindig nyugodt volt, amikor hallotta. Nyugodt volt akkor, amikor az 
ellenjegyzésével kapott egy levelet, határozatot, vagy döntést, mert tudta, hogy az nem csupán 
jogszerű, hanem emberséges és ez a kettő nagyon fontos. Sokan összetévesztik, azt hiszik csak 
elég jogszerűnek lenni, nem elég, jogszerűségen belül emberségesnek kell lenni és Ön végig az 
volt. Átalakította ezt a szociális rendszert, a szociális igazgatást. Kialakított egy olyan szociális 
hálót ebben a városban, amely azt a lehetőséget adta, hogy mindazokon segíteni tudjanak, akik 
segítségre szorulnak. Az Ön ajtaja soha nem volt senki előtt zárva, olyan kollegákat választott 
maga mellé, akik ezt az irgalmatlan, rendkívül nehéz, de ugyanakkor nagyon felelősségteljes 
munkát el tudták és el is tudják végezni. Soha nem felejti el, amikor bevezették a segély helyett 
munka programot, indultak 5 nappal, aztán lett 10 nap, és országos program lett belőle. 
Mindenben ott volt a keze, nagyon sokan hálával tartoznak neki. Egy miatt nyugodt, hogy kicsit 
pihen, másrészt mert jó utódot választott. A kettő együtt működik és a kettő együtt van. Kedves 
Marika! Valamennyi képviselő nevében, valamennyi városi polgár nevében hálásan köszöni, 
hogy együtt dolgozhattak és nagyon szépen köszöni azt a sok jót, amit tett ezért a városért. Jó 
pihenést kívánt! 
 
Budai Józsefné irodavezető: Szeretettel köszöntötte a testületet utoljára! Egy picit elfogult, 
úgyhogy nézzék el neki. Köszönte az eltelt 25 év alatt azt a munkát, amit a képviselőktől és 
vezetőktől kapott, hiszen egyedül nem tudta volna végrehajtani. Nagyon sok segítséget kapott 
úgy a vezetőktől, mint a képviselő-testülettől. Közülük nagyon sokkal szinte végig dolgozták 
ezt az időszakot. Köszönte és a munkájukhoz sok sikert kívánt! 
 
Szita Károly polgármester: Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék 
fel a napirendre  
- Kaposvár településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó változtatási szándékok 

elfogadásáról, 
-  zártkerti ingatlan belterületbe vonásáról, 
- a Kaposvár, Fő u. 4. szám alatti, önkormányzati tulajdonú helyiségcsoport (Stühmer) 

hasznosításáról, 
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- a kiemelt sportszervezetek tájékoztatóiról és a 2017/18-as bajnoki idényre szóló 
támogatásokról, 

-  alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket, valamint 
-  Interpelláció napirendet. 
 
 

Szavazás eredménye  
#: 4209   Száma: 17.06.08/0/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 08:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
91/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére  
- Kaposvár településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó változtatási szándékok 

elfogadásáról, 
-  zártkerti ingatlan belterületbe vonásáról, 
- a Kaposvár, Fő u. 4. szám alatti, önkormányzati tulajdonú helyiségcsoport (Stühmer) 

hasznosításáról, 
- a kiemelt sportszervezetek tájékoztatóiról és a 2017/18-as bajnoki idényre szóló 

támogatásokról, 
-  alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket, valamint 
-  Interpelláció napirendet. 
 

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 a kiemelt sportszervezetek tájékoztatóiról és a 2017/18-as bajnoki 

idényre szóló támogatásokról  Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Jenei Zoltánné igazgató 
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3. Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum fejlesztési és 
beruházási stratégiai tervének elfogadásáról Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 
4. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 5. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 6. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatói-magasabb 
vezetői-beosztásának ellátására vonatkozó megbízásról Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 7. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 
pályázati kiírásról Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 8. Előterjesztés a „Virágos Kaposvárért" és a "Virágos ház” díjak 2017. évi 
adományozására vonatkozó pályázati felhívásról Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság vezető 
 

9. Előterjesztés a kaposvári 3348/17 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba 
vételéről Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

10. Előterjesztés az Önkormányzat biztosítási szerződéseinek felülvizsgálatáról Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

11. Előterjesztés az adósságkezelési szolgáltatás tárgyában a Dél-Dunántúli 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft-vel kötendő együttműködési megállapodásról Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

12. Előterjesztés a szünidei gyermekétkeztetésről Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

13. Előterjesztés a 2017/2018-as nevelési év előkészítéséről Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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14. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Városi Mobilitási 
Tervéről Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

15. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett pályázatokról, 
ajánlatokról Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

16. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

17. Előterjesztés a Rákóczi Stadion hasznosításáról és egyéb vagyongazdálkodási 
ügyekről Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

18. Előterjesztés Kaposvár településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó 
változtatási szándékok elfogadásáról  Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

19. Előterjesztés zártkerti ingatlan belterületbe vonásáról  Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
20. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 4. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 

helyiségcsoport (Stühmer) hasznosításáról  Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
21. Előterjesztés eszközök térítésmentes átadás-átvételéről  Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

22. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 
 23. Előterjesztés a Közgyűlés 2017. évi munkatervének felülvizsgálatáról Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 24. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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25. Előterjesztés képviselői közös indítvány, az európai béruniót célzó polgári 
kezdeményezés támogatásáról Előterjesztő:  Kiss Tamás képviselő 
   Miháldinecz Gábor képviselő 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 
 26. Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
27. Előterjesztés alapítványi támogatásokról  Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

28. Interpelláció  
 
Szita Károly polgármester: Szokásaiknak megfelelően röviden beszámolt arról, hogy mi is 
történt a két Közgyűlés között. Javában folynak a Németh István Program munkálatai, azt látják 
a városban, nem csupán az útépítések és járdaépítések. Köszönetét fejezte ki az ott élőknek, 
hogy türelemmel viselik az építkezés időszakát, de meggyőződése az, hogy a munka 
dandárjának nyár végi elkészültével megéri ez a kellemetlenség, mert nagyon sok útjuk és 
járdájuk meg fog újulni. A Németh István Program keretén belül folynak a magasépítésű 
beruházásaik itt is, láthatják, hogyha a Sportcsarnok környékén járnak, hogy egyrészt a régi 
Sportcsarnok – kis túlzással mondva – szét van verve, az új Sportcsarnok cölöpalapozása talán 
már el is készült és a látványos szakasza kezdődik a Kaposvári Arénának az építésében. 
Tájékoztatta a képviselőket arról is, hogy jövő hét csütörtökén indul el a kaposvári 50 méteres 
uszodának az építése, az ünnepélyes alapkőletétellel. A meghívót kapják majd, szeretettel vár 
mindenkit. Szabó Tünde államtitkár asszony lesz a vendégük, ő fogja köszönteni a 
kaposváriakat. Jelentős beruházás mindegyik, amit már leginkább gyermekeiknek építik 
mindezeket, nekik teremtik meg ezzel a lehetőséget, hogy egészségesen élve a sport lehetőségét 
válasszák akkor, amikor a szabadidejüket akarják eltölteni. Másrészt pedig azért is, mert e két 
beruházással lehetőséget kapnak arra is, hogy jeles nemzetközi versenyeket hozhassanak 
Kaposvárra, amely nem utolsó sorban jó az idegenforgalom, jó az egész városnak a 
sportturizmus hasznos valamennyi településnek és nemcsak ez, hanem, hogy edzőtáborokat is 
tudnak fogadni ebben a két létesítményben, amely megint sok lehetőséget hordoz magában. A 
színház beruházás is folyik, nagyon sok gonddal és problémával, mert kapja a jelzéseket, hogy 
akkor, amikor pilléreket kezdenek el bontani, egyikben van vasbeton, a másikban nincs 
vasbeton. Főépítész asszonynak azt mondta, hogy inkább ne nyúljanak hozzá, mert ha 100 évig 
nem dőlt össze, ha most hozzányúlnak, akkor lehet, hogy probléma lesz. Nem egyszerű feladat 
ezt a műemlékvédelmi épületet felújítani. Akkor, amikor elkezdték építeni ezt a színházat a 
magyarországi szerkezet megerősítési vasbeton rendelet az két évvel korábban jött ki. Nem 
mindenki tartotta be azt a két éves rendeletet a századelőn abban az időszakban, azért vannak 
ezek a jelentős kalamajkák, amik vannak. Másik ilyen hír, amit fontos megosztania a Kormány 
döntött arról, hogy 96 milliárd forintot biztosít arra, hogy négysávos gyorsútjuk legyen az M7-
es autópályához. Ez a 96 milliárd forint a Látrány és Kaposvár közötti szakasznak a 
településeket elkerülő négysávos gyorsútnak a megépítésére szolgál. Ennek már meg vannak a 
kiviteli tervei is, a somogybabodi szakaszon már be is fejeződtek a muzeológiai feltárások. Így 
gyakorlatilag eljutottak odáig, hogy ezen a szakaszon hamarosan elkezdődhet az építkezés. 
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Jövő hét szerdán – arra szintén várnak mindenkit, kapják a meghívót – a Városháza 
dísztermében kérte a Magyar Kormányt arra, hogy hadd legyen itt a kiviteli szerződés 
ünnepélyes aláírása ennek az útnak, amit a Kormány nevében a NIV köt meg a közbeszerzésen 
nyertes kivitelezővel. Ezzel az ünnepélyes szerződés aláírással a díszteremben kezdetét veheti 
több évtizedes álmuk megvalósítása, mégpedig az, hogy gyorsforgalmi út kösse össze a várost 
az M7-essel. Nem tudja mit fog jelenteni a kaposvári munkahelyek számának alakulásában, 
bővülésében. Nem tudja mit fog jelenteni a kvalifikált munkaerőt foglalkoztató üzemek gyárak 
és magasabb bért adó gyárak Kaposvárra településével. Azt tudja, hogyha ez az út nem épül 
meg, akkor nagyon nehezen tudnának egyről a kettőre jutni, ezért rendkívül fontos számukra 
és fontos ünnep is, hogy eljutottak idáig, mert növelni fogja a versenyképességüket, nem csupán 
a gazdaság versenyképességét, hanem az egész városnak a versenyképességét. Elkezdték a TOP 
program beruházásait, 15 milliárd forintos programot, amely szintén része a Németh István 
Programnak az orvosi rendelők felújításával. Ez egy nagyon jelentős program, elkezdték már 
korábban a saját orvosi rendelőiket felújítani például a Rét utcai orvosi rendelő tömbre, az 
Erdősor utcában megcsinálták tavaly, több orvosi rendelőt felújítottak ezt folytatják most, 
védőnői körzeteket is kialakítanak. Húsz orvosi rendelő fog megújulni ebben az évben és a 
Cseri úton egy új rendelőt építenek, melynek alapkövét már lerakták. Ezzel a beruházással 
eljutnak oda, hogy nem lesz olyan orvosi rendelője Kaposvárnak, melyet bérelni kellene 
valakitől. A Tinódi utcai fog ide kiköltözni, így az orvosi rendelők vagy önkormányzati, vagy 
magántulajdonban lesznek. Az Ezredév utcai rendelő érinti az terhes gondozó, az ügyelet és két 
háziorvosi rendelő átalakítását. Orvosaikat már kiköltöztették az Ezredév utcából, hogy minél 
előbb neki tudjanak állni ennek a beruházásnak. Itt is köszönetét fejezte ki a kaposváriaknak és 
orvosaiknak is azért, mert ezt az egy éves átmeneti állapotot ilyen körülmények között töltik el, 
de úgy nem lehet építkezni, hogy közben gyógyítanak. Az Ezredév utcában volt a 
legbonyolultabb a két háziorvosi rendelőnek, illetve az ügyelet áthelyezése. Köszönetét fejezte 
ki dr. Moizs Mariann főigazgató asszonynak és jegyző úrnak, hogy a kórház lehetőséget 
biztosított arra, hogy erre az időszakra be tudják vinni az ügyeletet és lehetőséget biztosított 
arra, hogy a két háziorvosi rendelő is odakerülhetett. Sikeres volt a Rippl-Rónai Fesztivál, aki 
részese volt érzékelhette, aki nem az hallhatta, hogy érdemes volt lejönni a térre, érdemes volt 
részt venni a programokban. A város egyik legszebb ünnepe mindig az Életfa ünnepség, amikor 
kaposvári kisgyermekek neve kerül fel az Életfára. Megtartották már az első ilyen ünnepséget, 
rengeteg résztvevővel, 100 kisgyermek neve került fel és köszönthették őket. Holnap lesz a 
következő és még kettőt tartanak az idén, aki arra jár a Városligetben, lehet hamarosan újabb 
gondjuk lesz – de ez kellemes gond – ki kell találniuk, hogyha betelt, akkor hogyan tovább. 
Kérné a kollegái segítségét, hogy a régi Életfánál már nem látszódnak a nevek, nem lehet 
elolvasni, meg kellene tisztítani, hogy csillogjon, mint a gyerekek szeme, akik oda jönnek. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy európai virágos versenyre készülnek, arra kért mindenkit, hogy 
figyeljen oda és segítsen, figyeljen a városra, hogy megmutathassák Európának, hogy milyen 
gyönyörű helyen is élnek. A hónap végén érkezik a nemzetközi zsűri és mindnyájuk nevében 
jó munkát kívánt Borhi Zsombor alpolgármester úrnak és az általa vezetett csapatnak, hogy 
sikerrel tudjanak szerepelni. Vége felé jár a szokásos kaposvári beszélgetéseknek, amiben 
nagyon sok tapasztalatot gyűjt ezeken a beszélgetéseken, ezek a tapasztalatok természetesen 
ezek a feladatok a mindennapi munkájának a részévé válnak, amellyel apránként a képviselők 
is fognak találkozni, amikor a képviselő-testületi ülésre hozza be, hogyha valamelyik felvetés 
képviselői döntést érdemel. Ezek mellett a hétvégén egy másik beszélgetést is tartottak, 
mégpedig a cseriek véleményét kérték ki a városban, illetve a Cseri park egy beépítetlen részére 
érkező készenléti rendőrökről. Ma lesz egy előterjesztés is, majd akkor szeretne erről szólni és 
a beszélgetés tapasztalatairól beszámolni.  
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-----1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 219/2014. (X. 30.) 
önkormányzati határozatának módosításáról-----  

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----  
 
Szita Károly polgármester: A Pénzügyi Bizottság egy megüresedett külső szakértői helyét 
kell betölteniük. Jurmann Béla külső szakértői tag egy levelet intézett hozzá és lemondott 
bizottsági tagságáról. Megköszönte a több éven keresztül végzett munkáját és jobbulást kívánt 
neki, jó egészséget. Kukuly Sándor Mihályt köszöntötte és kérte, hogy fogadják el a Pénzügyi 
Bizottság külső szakértői tagságára való jelölést. 
 

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

Szavazás eredménye  
#: 4210   Száma: 17.06.08/1/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 08:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
92/2017. (VI. 8.) 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 Jurmann Béla helyett Kukuly Sándor Mihály. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   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. 
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-----2. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek tájékoztatóiról és a 2017/18-as bajnoki 
idényre szóló támogatásokról-----  

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----  
 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte a sportszervezetek vezetőit, elnökeit, illetve 
igazgatóját. Később kapták meg a Bene Akadémiának és Rákóczi Klubnak az előterjesztését. 
Ennek egyszerű oka volt, ami az előterjesztésből kiolvasható, egyiket sem tartotta alkalmasnak 
arra, hogy a Közgyűlés elé hozza. Azért, mert megalapozatlannak tartotta a költségvetésüket 
kollégáival együtt. Most az az anyag, ami a képviselők előtt van feltételekkel, de tárgyalásra 
alkalmas anyag és ezért került be a képviselő-testületi ülésre. Köszönetét fejezte ki mindjüknek 
az utánpótlás nevelés miatt. Amikor leült külön-külön elnök urakkal és átbeszélték a 2016/17. 
évi bajnoki évet és előre tekintettek a 2017/18. évi bajnoki évre, akkor az egyik legfontosabb 
témájuk az utánpótlás nevelés volt. Jó érzéssel töltheti el valamennyiüket, hogy mind a női és 
a férfi röplabdába gondolva a Röplabda Akadémiára, mind pedig a kosárlabdánál gondolva itt 
a két utánpótlás nevelő Kosárlabda Egyesületre. Nagyon sok olyan reménységük van, akik talán 
két esztendő múlva eljutnak odáig, hogy nagy számban meríthet belőlük a nagycsapat, vagy 
lehet majd válogatni közülük, hogy ki az, aki a nagycsapatnak a játékosa lehet. De mondhatja 
ugyan így a vízilabdásokat, akiknél érdemes lemenniük egy-egy gyerekedzésre pezseg a 
medence, tele van gyerekekkel. Mondhatná a Bene Akadémiát, ahol több mint 250 gyermek 
rúgja a bőrt fiú és lány, ezek adják meg azt a lehetőséget, hogy tartósan maradjon meg egy sport 
Kaposváron. Ha ez az utánpótlás nem lenne, akkor ez a lehetőség is elveszne és élsport mindig 
csak akkor lenne, ha mennyi pénzt tudnak összekalapolni és milyen lehetőségeik vannak, 
anélkül nincsen utánpótlás sport. Ezt mindenkinek külön köszöni kivétel nélkül a kiemelt 
sportszervezeteknek. Amiről most döntenek az 207 millió forint közvetlen pénzügyi támogatás 
a kiemelt sportegyesületeknek, amivel segítik a röplabda életet beleértve a nőket, férfiakat, az 
utánpótlást. Segítik a kosarasokat, a Bene Akadémiát, illetve a Labdarúgó Kft-t és támogatást 
nyújtanak a vízilabdásoknak azért a munkáért, amit végeznek. Tájékoztatta a testületet, hogy 
milyen természetbeni juttatásokat kapnak, benne van az előterjesztésben. Természeti 
juttatásként számolták, hogy milyen bérleti díjakat nem számolnak fel, úgy hogy adják 
használatra az egyesületeknek. Arról is beszéltek és számoltak, hogy az összköltségvetésüknek 
hány %-át képviseli az önkormányzati támogatás. A kosarasoknál az önkormányzati támogatás 
a költségvetésük 25,4 %-a, a FINO röpiseknél a költségvetésük 58 %-a, a női röpiseknél 36 %-
a, a vízilabdánál 30,2 %-a, a Rákóczi Kft-nél 23,2 %-a és e körül van a Bene Akadémiának is. 
Nagyon fontos, mert érzékelni kell azt, hogy más helyről is kell tudni pénzt szerezni, a TAO 
támogatásoknak köszönhetően, a TAO sportágak esetében ez jól megjelenik itt az 
előterjesztésben is. Az előterjesztésnek megfelelően menjenek sorba, elsőként kosárlabda. 
  
Monok Tibor elnök: Köszöntötte a Közgyűlést! Polgármester urat erősítette meg, hogy 
mennyire fontos az utánpótlás. A bizottsági ülésen Csutor tanácsnok úr gyors számolást végzett 
és mintegy 1000 utánpótlás sportolót számolt össze, amit ez a négy sportág ad a városnak. Az 
egy zsúfolt kaposvári sportcsarnok ma és csak 4 sportágról beszéltek, de van ezen kívül a 
városban sok. Ezt köszönte meg, mert itt valamit közösen jól csinálnak, köszöni a támogatást.  
 

-----Kérdések-----  
Kováts Imre képviselő: A költségvetésben szerepel 1 millió forint bankköltség, ez éves szinten 
rendkívül soknak tűnik. Nem tudja ez elírás, vagy mi ennek a tartalma? Nem látja a 
lakásbérletekre fordított költségeket, hol van ez, hol szerepel a költségvetésben? Jelentősnek 
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tartja a menedzserek számára kifizetett összeget, ez több mint 10 % a becslése szerint. Hogyan 
történik a menedzserekkel az elszámolás? 
  
Monok Tibor elnök: Itt 100 milliós nagyságrendekről van szó, ezek általában bérkifizetések 
és megemelkedtek a bankköltségek. Nem olyan nagy szám ez, ha képviselő úr elosztja 12 
hónapra, akkor az havi 80 ezer forint körül jön ki. Ennek a klubnak a költségvetése 116 millió 
forint, ha elosztják hónapokra, akkor az annyi. A menedzserek költségét ő is soknak tartja, de 
mivel a menedzserek hozzák a játékosokat, dolgoznak érte egyszerű számítás, a játékosok éves 
bérének a 10 %-a a menedzsereké. A 116 milliós költségvetésnek, ha 90 %-a bérköltség, akkor 
6 millió forint a menedzserek díja, amit ki kell fizetniük. A lakhatások azért nem jelentkeznek 
a költségvetésben, mert be vannak építve a játékosok bérébe. Megegyeznek egy játékossal, 
megkapja a bérét és utána ott lakik, ahol szeretne. Van, aki kertvárosban lakik, van, aki kisebb 
lakásokban lakik, mindenki igénye szerint, ez így sokkal jobb, mint belekényszeríteni őket 
olyan albérletekbe, amiben nem szeretnének lakni.  
 
Kováts Imre képviselő: Ennek kapcsán kérdése volt, hogy a külföldi játékosok egyéb költségei 
az 5 600 ezer forint mit takar? 
  
Monok Tibor elnök: Attól függetlenül, hogy ezt külön jelezte, de ez a játékosoknál ugyanúgy 
szerepel, ugyanaz a tétel.  
 
Szita Károly polgármester: Ez nem plusz pénz? Akkor a költségvetés ennyivel kevesebb. 
Amennyiben a képviselő-testület jóváhagyja ezt a költségvetést, akkor megnyugtatóan 
legrosszabb esetben is nullára fogja zárni a 2017/18-as bajnoki évet a Kosárlabda Klub. 
  
Monok Tibor elnök: Szét van bontva, csak azért jelezte, hogy van ez a költség is, mert az erre 
eső részt külön jelezte a költségvetésben, igazából a bérükben benne van.  
 
Szita Károly polgármester: Amennyiben a képviselő-testület jóváhagyja ezt a költségvetést, 
akkor megnyugtatóan legrosszabb esetben is nullára fogja zárni a 2017/18-as bajnoki évet a 
Kosárlabda Klub? 
 
Monok Tibor elnök: Igen, ez biztosan így van. 
 

-----Hozzászólások-----  
 
Kováts Imre képviselő: Első alkalommal szól hozzá a kosárlabdához, már csak az elfogultság 
miatt is és ez az elfogultságát most sem rejti véka alá. Alapvetően egyetért az írásos értékeléssel, 
legfeljebb a súlyozásban van véleménykülönbség. A korábbiaknál szerényebb képességű csapat 
erőn felül teljesített. Valóban egy hazai mérkőzésen állt, hogy a felsőházi play-offban játszon a 
csapat, de ugyancsak egy mérkőzésen múlt, hogy nem estek ki a nyolc közül. Véletlenszerűek 
is közrejátszottak a szereplésben. Egyetért azzal, hogy a szűk magyar játékosállomány miatt 
vékony jégen játszott a csapat. Ezért is látja súlyosabbnak a csapat jövőbeni helyzetét. A 
jelenlegi sovány magyar játékoskeret egy folyamat végeredménye, amit látniuk kell. Az elmúlt 
6-8 évben egy csapatra való sajátnevelésű játékos távozott el Kaposvárról. Ugyanakkor ezen 
időszak alatt nem sikerült egyetlen meghatározó játékost sem igazolni ezek közül Fodor Márton 
lehet kivétel, de ismerik a Kaposvárra kerülésének körülményeit. Ezek a kedvezőtlen 
folyamatok és úgy gondolja, az illetékeseknek fel kell tárni ennek okait és meg kell határozni a 
megváltoztatás feltételeit is. Okulásul a kaposvári csapatnak alacsony költségvetése országos 
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viszonylatban, talán 2-3 csapat van, akinek alacsonyabb a költségvetése.  Ezek közül Szegedet 
említené, de képes volt arra, hogy a csapat számára oly fontos posztra Juhos Leventét 
megszerezze és megtartsa, és ott játszik Kaposvár egyik legtehetségesebb játékosa Filipovitcs 
Márkó is. Azt gondolja, hogy tudomásul kellene venni, hogy egy 20-22 éves játékos napi élete 
(életformája) eltér az átlagemberétől. Emiatt is szeretne a szülői háztól kicsit távolabb, önálló 
életet élni, azaz minimális igénye az önálló lakhatás. Az a véleménye, ha a jövőben sem 
teremtik meg az ilyen jellegű igények kielégítésének feltételeit, maholnap nem lesz NB I-es 
szintű játékosa Kaposvárnak, rosszabb esetben nem lesz NB I-es szintű csapata. Viszont lesz 
Kaposvári Aréna.  
  
Szita Károly polgármester: Kérte, döntsenek a Kosárlabda Klub támogatásáról. Ugyanannyi 
a támogatási igénye és ugyanannyi támogatási javaslatot hozott be, mint amit a tavalyi bajnoki 
évben kapott a Kaposvári Kosárlabda Klub. Az eredményességről most nem beszélne, az 
alaptámogatás 34.580.000.- Ft. Azzal javasolja és kérte, hogy támogassák ezt az összeget, hogy 
megteremtsék annak a lehetőségét, ha felépül a Kaposvári Aréna, akkor legyen miért 
megtölteniük a nézőknek. Ez két sportegyesület lehet a röplabdások, illetve a kosárlabdások, 
hisz ők játszanak ott. Azt kérte elnök úrtól, hogy működtessen a 2017/18-as bajnoki évtől 
kezdődően egy nagyon erős elnökséget önmaga segítésére és maga mellett, amit rendkívül 
fontosnak tart a későbbi stratégiai döntéseik mellett is.  
  

Szavazás eredménye  
#: 4211   Száma: 17.06.08/2/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 08:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Kosárlabda Klub támogatásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
Szita Károly polgármester: Amikor a 2016/17. bajnoki év költségvetéséről tárgyaltak már 
akkor elhangzott az, hogy nem lesz egy egyszerű év. Mindig nem lehet a toppon lenni, és hál’ 
Isten Magyarországon van másik olyan város Kaposváron kívül is, aki akar röplabdát, ha ez így 
van, akkor vannak ellenfelek is, amelyek meg is jelentek náluk. A kupától teljesen 
elvonatkoztatva, mert azt mondja, egy sportegyesület életébe belefér, hogy egyszer tartósan jól 
szerepel, és egyszer nem jön ki, de az az akaraterő, amivel a bajnoki döntőre összeszedték 
magukat az mutatja ennek a csapatnak az értékét. Ezt szeretné aláhúzni és ezt szeretné mondani, 
mert mélyről felállni aztán bajnokságot nyerni nem egy egyszerű történet. Sok szeretettel 
gratulált ezért, és a támogatási igény ugyanannyi, ami jóval több mint a tavalyelőtti, de 
ugyanannyi mint a tavalyi 35 millió forint a költségvetésük 58 %-át a város adja, egy kisebb 
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részét adja a FINO-FOOD a másik szponzor, de bíznak ezen költségvetési keretek között a 
sikeres szereplésben is. Ha a 2017/18-as bajnoki évre nem is, de reméli a 2018/19-es bajnoki 
évben már meg fog jelenni a TAO sportágak között is maga a röplabda, ez egy más léptéket fog 
majd nyújtani a gondolkodásban és a szereplésben. 
 
Borbély Csaba ügyvezető: Köszönte a támogatást, amit a város nyújtott ebben a szezonban. 
Nem volt egy könnyű év, de még azzal kiegészítené, hogy a junior csapatuk is magyar bajnok 
lett, és az elmúlt hétvégén az egyetemi bajnokságot is megnyerte a Kaposvári Egyetem. Jó pár 
volt, vagy jelenleg is egyesületükben röplabdázóval. Ez a vonal még nagyjából működik, sajnos 
a kupa az elég dicstelenül sikeredett, de talán pont az kellett ahhoz, hogy mindenki elmélyedjen 
magában és összeszedje erejét, hogy a bajnokságot megnyerjék. Úgy fogalmazott, hogy 
Kaposvár megint egy picit rátalált a röplabdára, hiszen az utolsó mérkőzésükön annyian voltak, 
aki kint volt az látta, hogy teljesen tele volt a sportcsarnok, talán még többen is voltak, mint 
lehetett volna. Hatalmas hangulatban egy drámai fordulatoktól nem mentes mérkőzésen húzták 
be a bajnokságot és mindenkinek nagyon jó érzés volt, és ezúton köszönte meg mindenkinek a 
kaposvári polgároknak és Kaposvár Megyei Jogú Városnak a támogatását. 
 
Szita Károly polgármester: Azzal egészítette ki, hogy Győrben rendezik az ifjúsági olimpiát 
és egyetlen magyarként Szabó Barnabás játékosuk ott lesz a győri olimpián. 
  

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

Szita Károly polgármester: 35 millió forint a tavalyi évnek megfelelő támogatás, amit javasolt 
a röplabdásaiknak. Itt is a természetbeni támogatás is 7,9 millió forint, ami van a kosarasoknál 
az ezen felül még 8,3 millió forint volt. Jó szívvel kérte a képviselő-testületet, hogy a határozati 
javaslatot, beleértve az eredményességi támogatásokat is és minden egyéb feltételt hagyjon 
jóvá. 
  

Szavazás eredménye  
#: 4212   Száma: 17.06.08/2/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 08:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Fino Kaposvári Röplabda SE támogatásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szita Károly polgármester: Emlékszik, amikor az 1. MCM-Diamant Női röplabdacsapat 
alakult, teljesen amatőr jellegként, ami most is megmaradt. Megragadva az alkalmat Borbély 
Csabán keresztül megköszönte az Egyetemnek, hogy beépítette a röplabdát úgy a kaposvári 
egyetemi sportok közzé, hogy nagyon sok röplabdásuk legyen az fiú, vagy lány azok a 
kaposvári egyetem hallgatójaként, de a nemzeti bajnokság első osztályban szereplő csapatait 
erősíti.  
  
Orosz Ferenc elnök: Megköszönte, hogy a város a csapat mellett áll. Örömmel mondhatja, 
hogy a tavalyi megemelt támogatásnak köszönhetően el tudtak indulni egy olyan úton, ami 
előre vezet. Egy olyan csapatot szeretne formálni Zarka Péter vezetőedző irányításával, amely 
folyamatosan fejlődik, illetve eléri a kitűzött célokat. Örömmel mondhatja, hogy az idei évre 
kitűzött célokat teljesítették. Sikerült fellépni az elmúlt három év 8. helyéről a 7. helyre, ami 
talán a számokat nézve nem olyan nagy eredmény, de Klub életét, meg a csapat játékát figyeli 
azt gondolja, hogy ebben a megerősödött magyar mezőnyben egy jó dolognak számít. A junior 
csapatuk 4. lett a bajnokságban, illetve az egyetemi női csapat a 2. helyet szerezte meg az 
országos bajnokságon. Amit fontosnak tartanak, hogy az elmúlt években egyre erősebb női 
bajnokságban ott vannak évek óta a legjobb 8 csapat között. Egyre több embert foglalkoztat 
országos szinten is a női röplabda. Örömmel tapasztalják, hogy náluk is nő a nézőszám, illetve 
egyre több országos megjelenést kapnak akár élő televíziós közvetítést is kaptak ebben az 
évben. Fontosnak tartja, hogy a város hírnevét öregbítsék, és vigyék a város hírét minél 
többfelé. Ezt a utat szeretnék a jövő évben is folytatni, reméli, hogy sok szép eredmény vár 
rájuk és köszönte a támogatóknak és a városnak, hogy mellettük van.  
 
 

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

-----Hozzászólások----- 
  

Pintér Attila tanácsnok: Az előterjesztésben csupán annyi szerepel a klub elnevezésében, 
hogy 1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club, holott ha jól tudja, akkor a Kaposvári 
Egyetem neve is benne van. Kérte, hogy az előterjesztésbe vegyék bele ezt a módosítást, hogy 
a határozati javaslat között is, meg az előterjesztés szövegében is szerepeljen a Kaposvári 
Egyetem neve is a Klub elnevezésében. 
 
Szita Károly polgármester: Nincs benne, örül, hogy büszke rá, annak még jobban örülne, ha 
pénzt is adna ahhoz, hogy még jobban szerepeljen. A büszkeség is nagyon fontos dolog, és ha 
a honlapján megjeleníti és büszkén vallja, hogy benne van az már egy jó dolog, de jó néven 
venné, ha a 36 %-os önkormányzati támogatást kiegészítené valamivel. 8.418 ezer forint és 
5.038 ezer forint természetbeni juttatás ez a női röplabda klubnak a támogatása. Jó szívvel 
javasolta jóváhagyásra. 
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Szavazás eredménye  
#: 4213   Száma: 17.06.08/2/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 08:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az 1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club támogatásáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 Szita Károly polgármester: A Röplabda Akadémiát is képviselik az urak. Itt a költségvetésük 
48,5 %-át a város adja, ez egy jelentős összeg. Javasolta, hogy 10 millió forint támogatással 
járuljanak hozzá a Röplabda Akadémia női és férfi részéhez egyaránt. 
  

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

Szavazás eredménye  
#: 4214   Száma: 17.06.08/2/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 08:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely SE támogatásáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szita Károly polgármester: Vízilabda a következő kiemelt csapatsportjuk. Javasolta a 
képviselő-testületnek, hogy a tavalyi támogatásnak megfelelően 38.100 ezer forintot, ez a 
költségvetésük több mint 30 %-a hagyják jóvá. Ezen felül külön az utánpótlásra 5 millió forint 
támogatást adjanak, ebben állapodtak meg Dobos Pál elnök úrra. Kérte Csutor tanácsnok urat, 
mint az elnökség egyik tagját, hogy pár gondolatot mondjon. 
 
Csutor Ferenc elnökségi tag: Megköszönte a támogatást és azt a bizalmat, amit a vízilabda 
iránt a város vezetése, és a város sportszerető közönsége is, és a társ klubok is adnak. Ezt azért 
mondta, mert 1998-ban amikor képviselő lett és többek között a Sport Bizottságot kapta meg 
feladatul, hogy azt vezesse, akkor nem véletlenül került szóba a vízilabda. Volt egy olyan hátsó 
szándéka, hogy itt az idő, most vagy soha, csinálják meg a vízilabdát. Megcsinálták, és ebben 
nagy segítséget kaptak a kluboktól és a város vezetésétől is. Szécsi Zoltán kollegája, barátja, 
háromszoros olimpiai bajnokként a Kaposvári Vízilabda Klub elnöke. Beszélgetések 
alkalmával mondják, hogy jó hogy van vízilabda, de van hova fejlődni még, erre szokta 
mondani nézzék meg mikor alakultak, 1999-ben. 17-18 év alatt érték el ezt az eredményt, 
véleménye szerint ez csodálatos, de bízik benne, hogy nincs még vége, hiszen úgy ahogy 
polgármester úr is mondta, több mint 200 gyerek áll sorba, hogy OB I-es, válogatott játékos 
lehessen. Bízik abban, hogy előbb-utóbb válogatottnál Kaposvárról is a játékosok meg fognak 
jelenni. Volt már rá példa Berta József személyében junior világbajnok ezüstérmes lett, bízik 
benne, hogy hasonlóan több kaposvári gyerek ilyen címet fog elérni. El kell mondania, hogy 
célul tűzték ki az első 8-ba kerülést a tavalyi bajnokságban, bajnoki évben ez nem sikerült, 
ennek az okait már leírták. A lényeg az, hogy a világ legjobb, legerősebb bajnokságában 
Kaposvár a Budapesti Honvéddal játszott a 8. helyért. Sajnos elbukták, de véleménye szerint 
ez is nagy siker. 
 
Szita Károly polgármester: Elmondta, hogy a mostani teniszcentrum helyén volt 
földmedencében indult, de gratulált a vízilabdásoknak az elért sikerhez. 
  

-----Kérdések-----  
 
Kováts Imre képviselő: A beszámoló két részre oszlik, az egyik az utánpótlásra vonatkozik, a 
másik a felnőtt csapatra. Utánpótlás vonatkozásában kérdezte, a beszámoló szerint 9 utánpótlás 
csapa van a vízilabda klubnak. Ezen csapatokra fordított bérköltség az 71,5 millió forint. Ezt 
visszaosztva egy utánpótlás csapatra bérköltségre jut 662 ezer forint ez példanélküli. Utána 
nézett 2-3 NB I-es klubnál töredéke van utánpótlás csapatnál. Kérdése volt, hogy hány edzőt 
takar ez a 662 ezer forint 1 hónapra 1 csapatra eső költség. Azt olvasta a felnőtt csapat esetében, 
hogy a 2017/18-as évben szeretnék megvalósítani a siófoki uszoda megépítését, a siófoki 
önkormányzat kérésére bruttó 53 millió forintból, illetve a csisztapusztai uszodát is. Milyen 
kapcsolat van a siófoki uszoda építése és a Kaposvári Vízilabda Klub között? Vagy a 
csisztapusztai uszodát is a vízilabda klub akarja megépíteni? Ebből a szövegből ez derül ki, 
ebben szeretne tájékozódni.  
 
Csutor Ferenc elnökségi tag: Nem tudja tudja-e képviselő társa, hogy a jelenlegi 50 m-es 
uszoda fedése milyen forrásokból és hogy történt. Azt is a Kaposvári Vízilabda Klub a TAO-s 
pénzből biztosította. Hál’ Istennek a kaposvári vízilabda a megyében ismert, többek között a 
Balaton parton vannak olyan szakemberek, akik a Kaposvári Vízilabda Klub keretein belül 
játékosként játszottak és most ott edzőként tevékenykednek, és többek között Fonyód és 
Lengyeltóti térségében van egy nagyon jól működő csapat, akiknek vízfelület hiányuk van és 
nekik volt az ötletük, hogy Csisztafürdőn a TAO-s pénzekből egy uszodát építsenek. Ehhez 



16  

keresték meg a klubot, melyben partnerek. Ugyanígy volt a siófoki vonal is, érdekes módon a 
kosárlabdához fordultak segítségül, de a Magyar Vízilabda Szövetség úgy döntött, hogyha 
vízilabdáról van szó, akkor a vízilabda klubokat keressék meg. Együttműködés szempontjából 
itt is nyitottak, céljuk az, hogy a vízilabdában is, mint a kosárlabdában is nagyon jól működő 
megyei bajnokságot indítsanak és ehhez uszodák, vízfelület kell. Az edzőkkel kapcsolatban 
nem érti a kérdést. 9 csapat van, minimum 9 edzőre van szükségük és ezt úgy tudják megoldani, 
hogy jó pár csapatnál az OB I-es csapatban játszó az edző.  
 
Szita Károly polgármester: Nem tudja rá a választ, nem is számolt ennyire mélyen mögé. A 
TAO a társasági adóforrások az utánpótlás nevelésben sok lehetőséget hoznak. Hogy mennyit 
keres egy utánpótlás edző fogalma sincs, mert nem ők fizetik, ha minél többet az annál jobb, 
főleg akkor, hogyha hozza az eredményeket is. Elhangzott egy kérdés és szeretné, ha képviselő 
úr megkapná a későbbiekben erre a választ, lebontva, hogy hány utánpótlás edző van ott és a 
bérük senkinek nem tartozik a nyilvánosságra, mondja meg képviselő úrnak mi az átlagbérük 
az utánpótlás edzőknek. A TAO sportágakban levő lehetőségek kihasználására csapott le két 
település is. Csisztapuszta az abból az okból, amit elmondott tanácsnok úr, az már egy régi 
elképzelése a Vízilabda Klubnak is, a városnak egy fillérjébe nem kerülnek. A támogatásuknak 
a feltétele az, hogy kell, hogy behozzanak pénzt Kaposvárra. Siófok számára kérdés volt, a 
Balaton parton nincs uszoda, ezt a lehetőséget akarják kihasználni arra, hogy majd TAO-hoz 
jussanak, hogy uszodát kapjanak. Elég sok TAO támogatást szereznek a sportágaiknak, a 
vízilabdának is. Egy fillért nem fognak adni Kaposvárról a siófoki uszoda építésére, ezt 
kijelenti. Sőt a Kaposvári Vízilabda Klub a támogatás fejében csak akkor vehet részt a siófoki 
uszoda építésében, ha Siófok városa több 10 millió forint jelentős szponzori támogatásokra kot 
szerződést a Kaposvári Vízilabda Klubra, mert ez így működik és ezt Dobos elnök úr 
tudomására hozta.  
 

-----Hozzászólások-----  
 
Kováts Imre képviselő: Továbbra sem világos előtte, hogy a siófoki uszoda megépítését 
hogyan tudja vállalni egy kaposvári sportegyesület. Az utánpótlás edzőkkel kapcsolatban 
képviselő társa egy fél mondattal elejtette a valóságot. Nemcsak a vízilabda klubnál van ilyen 
egyébként. Nincs olyan utánpótlás edző az országban, akinek 4-500 ezer forint gyerekek 
szintjén a fizetése. Ilyen kosárlabdában is volt, és talán van is, hogy felnőtt játékost bíznak meg 
edzősséggel papíron. Nyilván más az edző és megkapja azt a fizetés kiegészítést, amit. Ez nem 
új, és nem is tette volna szóvá, hogyha Csutor képviselő társa erre nem utal, de miután ez valós 
probléma a TAO-s pénzek felhasználásánál. Hisz a Magyar Labdarúgó Szövetség is, más 
szövetségek is már másfél éve azon dolgoznak, hogy olyan szabályzókat találjanak ki, amely 
megakadályozza azt, hogy a felnőtt NB I-es csapat játékosai fizetés kiegészítésként papíron, 
vagy talán valóságban is több százezer forintos fizetést kapjanak utánpótlás nevelés címszó 
alatt. Egyébként az elismerésre méltó, hogy a Vízilabda Klub utánpótlás csapata ilyen 
nagyságrendű TAO-t tud szerezni, ez példaértékű több egyesülethez képest és azt gondolja, ez 
lehet talán garancia arra, függetlenül attól, hogy Budapesten nagyobb merítési lehetőség van, 
mint Kaposváron, hogy a jövőben eredményesebben tud szerepelni, ha nem is a világ 
legerősebb vízilabda bajnokságában, de az egyik legerősebb vízilabda bajnokságában, ehhez 
kívánt képviselő társának erőt, egészséget. 
  
Dér Tamás alpolgármester: Néhány félreértést tisztázna a TAO-val kapcsolatban. TAO nem 
egy egyszerű pénzforrási lehetőség, hogy elültetik a fát és következő évben szüretelnek róla. 
Egy adópénzről van szó, itt minden egyes teljesítés igazolás van, tehát olyan nincs, hogy valaki 
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úgy kap pénzt, hogy valaki nem dolgozik meg érte. Bármelyik sportágban kosárlabda, 
vízilabda, jégkorong, labdarúgásról van szó a TAO nagyon szigorú elszámolás, általában 
ezeknél az egyesületeknél két edző van, ahol 20 játékos van, kell a két edző. Ami nagyon fontos 
és a TAO adta lehetőségeket kihasználják és a vízilabda klubnál is ez van, a hátteret adó 
emberek, akik nagyon sokat dolgoznak a csapatok mögött. Az orvos, a gyúró, a rehabilitációs 
edzők, az erőnléti edzők bére is benne van általában ezekben az összegekben. A TAO pénzekkel 
nagyon szigorúan kell elszámolni, sokkal szigorúbb, mint egy átlagos pályázati elszámolás és 
több évre visszamenőleg is nézik a TAO-t. Úgy gondolja, hogy az elmúlt években több TAO-s 
beruházás valósult meg a városban, tanácsnok úr említette, hogy az uszodában sátor, illetve a 
lelátónak a javítása, de az uszodában is több beruházás történt. A kosárlabda klub 
beruházásában újult meg mindannyiuk büszkesége. Tegnap 150-en voltak a kosárpályán, 
kinőtték a kosárpályát lent a Városligetben, illetve jelenleg is folyik a körcsarnoknak az 
átépítése szintén TAO-s beruházásból valósul meg.  
 

Szavazás eredménye  
#: 4215   Száma: 17.06.08/2/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 09:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Kaposvári Vízilabda Klub és utánpótlás támogatásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte Horváth Krisztián igazgató urat, aki képviseli a 
Labdarúgó Kft-t és képviseli a Bene Akadémiát is. Válasszák ketté a két előterjesztést és rövid 
szóbeli kiegészítést tenne, mert ez volt a legbizonytalanabb számára, hogy milyen előterjesztést 
hozzon a testület elé. Abban állapodtak meg a Kaposvári Labdarúgó Kft-vel, hogy Kaposvár 
Város Önkormányzata annyi támogatást ad, amennyit a Labdarúgó Kft. tulajdonosai betesznek 
a klubba, ez a 2016/17-es költségvetési évben így is volt. 40 millió forint támogatást adtak, a 
tulajdonosai a Labdarúgó Kft-nek szintén támogatták 40 millió forinttal magát a Kft. 
működését. Akkor az a szakmai célkitűzés valósult meg a Labdarúgó Kft. részéről, hogy 2 év 
az, olyan programot kell, hogy csináljanak, ami a 2. évben lehetőséget teremt arra, hogy az NB 
III-ból az NB II-be kerüljön fel a csapat. Véleménye szerint szakmailag ezt kiválóan teljesítették 
azzal, hogy az NB III-nak most már végleges a 3. helyén, dobogós helyen fognak végezni és 
egy olyan csapatot – a szakmai beszámolóból és személyes megbeszélésből is ez derül ki – 
alakítottak ki és állítottak össze, amely eséllyel ugrik neki, hogy az NB III-at megnyerje. Azzal 
együtt, hogy az NB II-es kiesők közül a csapatot nem érinti senki. Erről szól az a támogatás, 
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amennyit a tulajdonosok beraknak ez jelen esetben 30-30, így 60 millió forintos támogatás. 
Ugyanakkor fogalmaztak meg feltételeket ebben az előterjesztésben, az egyik feltétel az, hogy 
addig nem fognak folyósítani, amíg nem igazolják, hogy a 2016/17-es bajnokság nullára 
záródott. Veszteséget nem finanszíroznak, ráadásul azért úgy, és azért nem, mert a 2016/17-es 
évet úgy kezdték, hogy nem lesz veszteséges maga a klub, az volt a feltétel. A másik igazoltan 
látniuk kell, hogy az a 60 millió forint bekerül és szerinte ez megfelelő alapot ad arra, hogy a 
feltételeiket teljesítve ezt a támogatást odaadják, és együtt szurkoljanak a Kft-vel, a kaposvári 
szurkolókkal, hogy NB II-esek lehessenek. Összefoglalja most az Akadémiát is, mert utána 
igazgató urat arra kéri, hogy együtt reflektáljon. A Bene Akadémiánál más a helyzet, mert eddig 
10,2 millió forint támogatást adtak kivéve a tavalyi évet, amikor egyszerű 29 millió forintos 
támogatást nyújtottak számukra. Most egy olyan alapelvet kérne, hogy fogadjanak el, hogy a 
Bene Labdarugó Akadémia működése az 3 forrásból táplálkozik. Nagyon fontos, nincs más 
bevétele a Bene Labdarugó Akadémiának. Az egyik az MLSZ támogatás, ami tavaly és az idén 
is 58 millió forint. A második a TAO támogatás, amit meg tudnak szerezni, a harmadik pedig 
a TAO önrész, ami a támogatások mellé kell. Épp ezért Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Labdarúgó Akadémia működésében a TAO támogatás önrészét adja. Ez a 
mostani számításaik alapján 15,6 millió forint. TAO-t természetesen szerezhet fejlesztésekre, 
beruházásokra is, arról most nem döntenek, azt minden esetben egyedileg vizsgálja meg a város 
képviselő-testülete, ha úgy érzi szükség van rá, akkor a TAO önrészt biztosítani fogja. Van egy 
sara a Bene Akadémiának, amiben teljesen vétlen, ez a Takarékszövetkezetek csődjével 
kapcsolatos. A Takarékszövetkezetek kezelték még 3 évvel ezelőtt a pénzét és bennragadt 
huszonmillió forint, a csőd elvitte ezt a pénzt. Mivel szükségük volt erre a pénzre az MLSZ-től 
kértek kölcsönt, melynek visszafizetését évek óta hosszabbítanak. Ha bekövetkezik az, hogy 
nem sikerül a Bene Akadémiának a közvetítésükkel megegyezni, akkor a város vállalja át 
egyszeri kifizetésként ezt a kölcsönt. Erről szólnak ezek az előterjesztések.  
  
Horváth Krisztián sportigazgató: Ketté választaná, a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 
2016/17-es bajnoki szezonban 264 versenyengedéllyel rendelkező labdarúgót foglalkoztatott, 
versenyeztetett. U14-től U19-ig a nemzeti bajnokságok I. és II. osztályában, U14-U15 csapatuk 
az első osztályban szerepelt együttes eredményt tekintve, mindegyik bennmaradt az első 
osztályban. U19-es csapatuk pedig megnyerte a nemzeti II. osztályos bajnokságot. Ezen kívül 
U6-tól folyamatosan minden korosztályban versenyeztetik a játékosaikat és tavalyi évtől két 
női labdarúgó csapatot is versenyeztetnek 15 és 18 éves korosztályban. A Magyar Labdarúgó 
Szövetség felkérése alapján ez évtől a 2017/18-as bajnoki szezontól további kettő női labdarúgó 
csapatot fognak versenyeztetni, regionális utánpótlásképző központ lettek női szakágban. Erre 
plusz kiegészítő forrást fognak kapni, MLSZ jóváhagyással TAO forrás áll majd rendelkezésre. 
Új elnökük van márciustól, a volt főjegyző úr dr. Kéki Zoltán, mindent megtesznek azért, hogy 
a double pass korábbi megállapításainak megfeleljenek és olyan akadémiai rendszert állítsanak 
fel, mely a következő eljárás folyamán arra ad majd lehetőséget, hogy a lehető legmagasabb 
pontszámot kaphassák meg és régiós szerepet is vállalhassanak be. Ennek folyamányaként a 
környező településekkel a megyehatáron átnyúló kapcsolatokat létesítettek és nagy reményeik 
vannak arra, hogy a világ 7. legjobban rangsorolt akadémiájával, a Dinamo Zagrebbel egy 
szoros együttműködést köthessenek.  
 

-----Kérdések-----  
 
Kováts Imre képviselő: Nem közvetlenül a beszámolóval kapcsolatban kérdezne, de úgy 
gondolja, hogy a médiában néhány dolog tévesen jelenik meg. Ismeretei szerint a Horváth 
Krisztián úr a Labdarúgó Akadémia gazdasági vezetője, a Labdarúgó Kft. ügyvezetője Herczeg 
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Erik. Van-e valamilyen funkciója Horváth úrnak a Labdarúgó Kft-ben? Megegyezik-e az az 
információ, amit most közölt? Létezik-e Kaposváron Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Klub? 
  
Horváth Krisztián sportigazgató: Amikor az Akadémiára került akadémiai igazgató és 
gazdasági igazgatói feladatköröket látott el. Új elnök úr érkezésével egy új pénzügyi vezető 
van, azóta sportigazgató ez a double pass feladatkörök tekintetében lett elkülönítve. A 
Labdarúgó Kft-nél nem volt soha semmilyen megbízása, csak az Akadémiánál volt. Az 
Akadémia tulajdonosa 11,2 %-ban a Kft-nek ezért, mint a tulajdonos képviselőjeként aktív 
részvétele volt, főleg a sportszakmai kérdésekben. Van egy felszámolás alatt lévő Kaposvári 
Rákóczi Labdarúgó Kft. egy budapesti felszámolónál, a Kaposvári Labdarúgó Kft. egy teljesen 
önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság.  
 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----  
 
Szita Károly polgármester: Kérte, szavazzanak a Rákóczi Labdarúgó Kft. támogatásáról, 
amelyben szerepel a labdarúgó stadionuk üzemeltetése, illetve a bérleti díj is és azokkal a 
feltételekkel, ahogy a határozati javaslat megfogalmazásra került, hogy a pénzügyi 
folyósításoknak melyek a feltételei.  
   

Szavazás eredménye  
#: 4216   Száma: 17.06.08/2/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 09:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Kaposvári Labdarúgó Kft. támogatásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
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Szavazás eredménye  
#: 4217   Száma: 17.06.08/2/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 09:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia támogatásáról az 
alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
 
Szita Károly polgármester: Kérte, hogy a határozati javaslat egészéről döntsenek. 
 
  

Szavazás eredménye  
#: 4218   Száma: 17.06.08/2/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 09:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
93/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kiemelt sportszervezetek 
tájékoztatóiról és a 2017/18-as bajnoki idényre szóló támogatásokról szóló előterjesztést és 
annak kiegészítését, és az alábbiak szerint határozott: 
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1. A Közgyűlés a sportszervezetek részére a 2-8.) pontokban meghatározott támogatásokat 
biztosítja, azzal, hogy a 2018. I. félévi támogatás formájáról a kifizetések időpontját 
megelőzően köteles a sportszervezet vezetője írásban nyilatkozni. A határozatban szereplő 
támogatási összegek függetlenül a támogatási formától bruttó összegek, szponzoráció 
esetén az ÁFA-t tartalmazzák. A sportszervezetek részére nyújtott pénzbeni források 
biztosításának feltételeit a felek szerződésben rögzítik. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő:  2017. július 31. 

 
2. A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére az alábbi támogatásokat biztosítja: 

 
Működési támogatás :      34.580.000 Ft 
 
ütemezése:2017. július 5-ig utánpótlásra     3.458.000 Ft 
                  2017. szeptember 15-ig szponzorációra:   bruttó 20.056.400 Ft 
                  2018. február 10-ig de minimis:   11.065.600 Ft 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő:  2017.június 30. 

 
 
3. A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda SE  részére az alábbi támogatásokat biztosítja: 
 

Működési támogatás:       35.000.000 Ft 
ütemezése  
2017. augusztus 5-ig de minimis      8.000.000 Ft  
2017. október 5-ig de minimis      6.000.000 Ft 
2017. november 5-ig de minimis      4.000.000 Ft 
2017. december 5-ig utánpótlás nevelésre     3.000.000 Ft 
2017. december 5-ig szponzorációra     bruttó  3.000.000 Ft 
2018. február 20-ig de minimis      8.000.000 Ft 
2018. március 20-ig utánpótlás nevelésre     3.000.000.Ft 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő:  2017. július 31. 
 
 

4. A Közgyűlés a 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére az alábbi 
támogatásokat biztosítja: 

 
Támogatási forma: amatőr sport 

Működési támogatás:        8.418.000 Ft 
ütemezése 2017. augusztus 10-ig      2.104.500 Ft 
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                  2017. október 15-ig      2.104.500 Ft 
                  2018. január 10-ig      2.104.500 Ft 
                  2018. március 10-ig      2.104.500 Ft 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő:  2017. július 31. 

 
5. A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely SE részére az alábbi 

támogatásokat biztosítja: 
 

Támogatási forma: amatőr sport: 
Utánpótlás 2017. III. negyedév              2.500.000 Ft 
Utánpótlás 2017. IV. negyedév      2.500.000 Ft 
Utánpótlás 2018. I. negyedév       2.500.000 Ft 
Utánpótlás 2018. II. negyedév      2.500.000 Ft 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő:  2017. július 31. 

 
6. A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub Kft. részére az alábbi támogatásokat biztosítja: 
 

Működési támogatás:      38.100. 000 Ft (bruttó) 
ütemezése 2017. II. félév szponzoráció:   19.050.000 Ft (bruttó) 
      2018. I. félév szponzoráció:   19.050.000 Ft (bruttó) 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő:  2017. július 31. 

 
7. A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub részére az alábbi támogatásokat biztosítja: 
 

Támogatási forma: utánpótlás 
Utánpótlás TAO önrész 2017. június 20-ig:     5.000.000 Ft (bruttó) 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2017. június 20. 

 
8.  A Közgyűlés a kiemelt sportszervezetek részére a bajnokságban és a kupa-mérkőzéseken 

elért eredményeik elismeréséül az alábbi támogatásokat biztosítja (a támogatás formájáról 
a kifizetések időpontját megelőzően kötelesek a sportszervezetek vezetői írásban 
nyilatkozni): 
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a.) Kaposvári Kosárlabda Kft. 
 

NB. I. 1-4. helyezés:      8.000.000 Ft 
Magyar Kupa 4-es döntő:     3.000.000 Ft  

 
b.) Kaposvári Röplabda SE 

 
Magyar Bajnokság  1. helyezés:   3.000.000.-Ft 
Magyar Kupa  1. helyezés:    1.000.000.-Ft 
 

c.) Kaposvári Női Röplabda Club   
 

I. osztály 1-8. hely megszerzése:   1.000.000.-Ft. 
 
d.) A Kaposvári Vízilabda Klub Kft.  

 
Magyar Bajnokság 1-6. helyezés:   5.000.000.- Ft 
Magyar Kupa 4-es döntőbe kerülés:             2.000.000.-Ft  

 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő:  2018. június 30. 

 
 

9. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a működési célú támogatások az 2-7.) pontban megjelölt 
részletekben kerülnek kifizetésre a sportszervezetek részére. Ettől a Polgármester rendkívül 
indokolt esetben eltérhet a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő:  2018. június 30. 

 
 
10. A Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki a kiemelt spotszervezeteknek a 2016/17-

es bajnoki évadban nyújtott szereplésükért. Köszönetet mond a szponzoroknak, az elért 
eredmények támogatóinak. 

 Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő:  2017. június 30. 

 
 11. A Közgyűlés a Kaposvári Labdarúgó Kft részére a 2017/2018-as bajnoki időszakra az 

alábbi támogatásokat biztosítja. A Közgyűlés a támogatási szerződések megkötésének 
feltételeként írja elő, hogy a támogatott köteles a befejeződött bajnokság legalább „0” 
szaldós pénzügyi zárásáról hitelt érdemlően nyilatkozni, vagy az esetleges veszteség 
tulajdonosok általi finanszírozását igazolni. Emellett a felnőtt csapat működtetéséhez 
javasolt önkormányzati támogatás folyósítására a Kft tulajdonosai által vállalt végleges 
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anyagi hozzájárulás biztosításáról szóló igazolások (a banki átutalás és egyéb pénzügyi 
dokumentumok) benyújtását követően kerülhet sor. 

 
a) NB III-as felnőtt labdarúgó csapat működéséhez: 

Működési támogatás: 60.000.000 Ft 
ütemezése  
2017. augusztus 10-ig deminimis 20.000.000 Ft  
2017. 09.01- 2018.06.30. szponzoráció bruttó 4.000.000.-Ft/hó 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2017. július 31. 
 

b) A Rákóczi Stadion nettó bérleti díj kompenzációjára:  
2017. II. félév 1.834.140 Ft/hó x 6 = 11.004.840 Ft 
2018. I. félév 1.834.140 Ft/hó x 6 = 11.004.840 Ft 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2017. július 31. 

 
c) A Rákóczi stadion nettó üzemeltetési kiadásaira, elszámolási kötelezettséggel legfeljebb 

28.138.626 Ft (mely összeg a Kft stadion üzemeltetésre vonatkozó tervezett 
költségvetése alapján kerül pontosításra, figyelembe véve a Kft Áfa státuszát): 
 

2017. II. félév 14.069.313 Ft 
2018. I. félév 14.069.313 Ft 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Molnár György igazgató 
Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2017. július 31. 
 

12. A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a 2017/2018-
as bajnoki időszakra az alábbi támogatást biztosítja (támogatási forma: utánpótlás). A 
támogatás utalásának feltétele az Akadémia 2017. I. félévi pénzügyi helyzetéről készített 
beszámoló és a 2017/2018-as bajnoki időszak hiányt kezelő intézkedések pénzügyi 
hatásával korrigált költségvetési tervezet megküldése. 

 
2017. II. félév utánpótlásra    1.307.041 Ft/hó x 6 = 7.842.246 Ft  
2018. I. félév utánpótlásra    1.307.041 Ft/hó x 6 = 7.842.246 Ft  

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő:  2017. július 31. 

 
13. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy közreműködik a Kaposvári Rákóczi Bene 

Ferenc Labdarúgó Akadémiának a Magyar Labdarúgó Szövetség felé fennálló 23.148.404 
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Ft kölcsön tartozásának rendezésében, végső esetben (más lehetőség hiányában) a testület 
vállalja a kölcsön tartozás pénzügyi rendezését. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a Magyar Labdarúgó Szövetséggel való tárgyalások lefolytatására.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő:  2017.július 31. 

 
 
Szita Károly polgármester: Sok sikert kívánt a 2017/18. bajnoki évben, jó felkészülést, jó 
igazolásokat, ugyanakkor a költségvetési kereteket nem túllépve. Az ember igazolni tud, de 
akkor, amikor bért kell fizetni akkor, vannak általában nehézségei, és ha úgy igazol, hogy a 
költségvetésébe nem fog beleférni a bér, akkor rohan, hogy adjanak valamit. Hiába rohan, 
mindenki férjen bele a költségvetésébe. Megköszönte az előző bajnoki évet kivétel nélkül 
mindegyik sportjuk képviselőjének és sok sportsikert a következő bajnoki évre. Megköszönte 
elnök urak, igazgató urak megjelenését. 
 
 

-----3. Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum fejlesztési és 
beruházási stratégiai tervének elfogadásáról-----  

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----  
 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte dr. Ábrahám Levente igazgató urat. Meghívták, mert 
ők készítették el ezt az anyagot, és ha kérdésük van, akkor legautentikusabbtól kaphassanak 
választ. Kiegészítésként elmondta, kérte igazgató urat, hogy egy munkaértekezletet hívjon 
össze, ahol sok mindenről beszéltek, sok mindent érintettek. Érintették a volt Levéltár 
átalakítását Múzeum által használhatóan, a másik a raktározási problémák. Jó szívvel ajánlja 
ezt a stratégiai távolra gondolást a képviselő-testület figyelmébe, azzal együtt, hogyha majd 
konkrét igény merül fel és pénzt fognak tudni adni a Múzeumnak ezek megvalósítására, akkor 
majd külön-külön be fognak kerülni az előterjesztés részeként a Közgyűlés elé.  
  

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

-----Hozzászólások-----  
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok: Igazgató úr a vezető pályázatát gyakorlatilag erre a stratégiai 
tervre építette és így gyakorlatilag biztosítva van az a személyi elkötelezettség is a stratégiai 
terv mögött, ami tulajdonképpen a végrehajtást végig kíséri. Mivel a vezetői pályázatában is 
teljes támogatást kapott a dolgozóitól úgy gondolják, hogy a Múzeum egy emberként 
felsorakozott ezen stratégiai terv mögé. További sok sikert kívánt igazgató úrnak és 
munkatársainak. 
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Szavazás eredménye  
#: 4219   Száma: 17.06.08/3/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 09:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
 
94/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 
fejlesztési és beruházási stratégiai tervének elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és 
azt az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal elfogadta. 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
    dr. Ábrahám Levente igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----4. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról-----  
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----  

 
Szita Károly polgármester: Az év elején fogadták el ezt a költségvetést és közel 1 milliárd 
forinttal nőtt a költségvetési főösszegük 63 milliárd forint az, amivel gazdálkodik ebben az 
esztendőben Kaposvár, soha nem volt még ilyen a város történetében. Részben annak is 
köszönhető, hogy nagyon sok fejlesztés, nagyon sok beruházás szerepel az idei évi 
költségvetésükben a Németh István Programról részben már szólt. Ütemezetten az év elejihez 
elfogadotthoz képest is rendben levően megy az évközi gazdálkodásuk, fegyelmezett és 
ugyanakkor nagyon biztos és nagyon stabil költségvetési évet biztosít számukra 2017-ben. Arra 
is lehetőségük van, hogy ebben az előterjesztésben, ami gyakorlatilag a költségvetési 
előterjesztésnek is az egyik lényege, hogy még 40 millió forint pótigény elfogadására is tett 
javaslatot. Ebben a 40 millió forint pótigényben szerepel béremelés is, egy olyan béremelés, 
amelyben az elmúlt évek ágazati béremelésben nem részesült kollégák differenciált 
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bérfejlesztésére ad lehetőséget számukra. Ez 67 főt érint, és mint egy 16 millió forint az éves 
bérköltsége, ezt berakták a pótigények közé. Azért tartja rendkívül fontosnak, mert örvendetes, 
hogy a Kormány döntött a minimálbér és a garantált bérminimum megemeléséről. Ez is nagyon 
fontos, hogy döntött nagyon sok ágazatnak az ágazati pótlékának a bevezetéséről ezzel 
jelentősen emelkedni tudtak a fizetések. Ugyanakkor vannak olyan munkakörök ilyenek az 
udvarosok, a gazdasági ügyintézők, ahol a garantált bérminimum megemelésével összecsúszott 
a bér és egy átlagos 10 %-os béremelésnek a fedezetét állították most be ebbe a költségvetésbe 
a részükre. Az átlagos 10 %-os béremelés bértömegét adják oda a munkaadónak, a munkaadó 
pedig differenciál és eldönti, kinek mennyi bérfejlesztést kíván e tekintetben adni.  
   

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

 
Szavazás eredménye  

#: 4220   Száma: 17.06.08/4/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 09:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
95/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta: 
 
1. A Közgyűlés a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) 

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

 
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a helyi közösségi közlekedés 2017. 
évi támogatására pályázat nyújtson be, valamint a pályázathoz kapcsolódóan az 
alábbiakról nyilatkozik: 
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2.1 A Közgyűlés a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2017. január 1-jétől 2017. 

december 31-ig folyamatosan fenntartja. 
2.2 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évben a Kaposvári 

Közlekedési Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos 
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez – a 
szolgáltató tárgy évet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának, a 
települési önkormányzat által történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a 
pályázat benyújtásáig - nettó 101.934 ezer Ft azaz százegymillió-
kilencszázharmincnégyezer forint saját forrásból származó, vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatással járult hozzá. 

2.3 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. törvény 24 § (6) bekezdése alapján közvetlen odaítéléssel 
kötötte meg a közszolgáltatási szerződést a Kaposvári Közlekedési Zrt.-vel. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:            2017. július 31. (Magyar Államkincstárhoz való benyújtás) 

 
3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a települési támogatások kifizetése pénzügyi 

fedezetének biztosítása érdekében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása c) 
pontjában meghatározott jogcím terhére vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt 
be 107.585 ezer Ft összegben. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 
Önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása pályázati dokumentáció elkészítésére 
és a benyújtással kapcsolatos intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. július 15. (pályázat benyújtása) 

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által az egyes testületekbe 

delegált személyekről szóló 281/2014. (XII. 10.) önkormányzati határozatának 4. 
pontját a következő O/ ponttal egészíti ki, az abban írt személyeket javasolva a 
HIDROMOBIL Kft. felügyelőbizottságába: 

„O/ HIDROMOBIL Kft. 
1. Jaczó Győző 
2. Horváth Miklós 
3. Balogh Beáta” 

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

5. A közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

a.) Az alapító okirat „4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége” pontjában a „4.3.14 
Faapríték, fabrikett gyártása, értékesítése” megnevezés helyébe az alábbi 
megfogalmazás lép: 
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„4.3.14. Zöldhulladék kezelése, feldolgozása, esetleges értékesítése. 
Erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek, fakitermelés, faapríték 
gyártása, értékesítése” 

b.) Az alapító okirat „4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége” pontja kiegészül a   
„4.3.15 Elektromos töltőállomások üzemeltetése” tevékenységgel. 

c.) Az alapító okirat „4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati 
funkció szerinti megjelölése” pont kiegészül a „051050 Veszélyes hulladék 
begyűjtése, szállítása, átrakása” kormányzati funkciókóddal. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
   Molnár György gazdasági igazgató 
Határidő: 2017. június 30. 

 
 

Szavazás eredménye  
#: 4221   Száma: 17.06.08/4/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 09:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 24/2017.(VI.20.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 
1/2017.(II.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.  
 

-----5. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról-----  
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----  

-----Kérdések nem hangzottak el.-----  
-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----  
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Szavazás eredménye  
#: 4222   Száma: 17.06.08/5/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 09:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 25/2017.(VI.19.) 
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  
#: 4223   Száma: 17.06.08/5/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 09:53  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 26/2017.(VI.19.) 
önkormányzati rendeletét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.  
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Szavazás eredménye  
#: 4224   Száma: 17.06.08/5/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 09:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 27/2017.(VI.19.) 
önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 

Szavazás eredménye  
#: 4225   Száma: 17.06.08/5/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 09:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 28/2017.(VI.19.) 
önkormányzati rendeletét a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001. (III. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  



32  

Szavazás eredménye  
#: 4226   Száma: 17.06.08/5/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 09:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 29/2017.(VI.19.) 
önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013.(III.4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 

-----6. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatói-magasabb 
vezetői-beosztásának ellátására vonatkozó megbízásról-----  

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

 
Dér Tamás alpolgármester: Bejelentette személyes érintettségét, és azt hogy nem vesz részt 
a szavazásban. 
 Szita Károly polgármester: Dér Tamás alpolgármester úr pályázott, személyében érintett. 
Kérte, vegyék tudomásul az összeférhetetlenséget. 
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Szavazás eredménye  
#: 4227   Száma: 17.06.08/6/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 09:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a képviselői összeférhetetlenség tudomásul vételéről az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
Szita Károly polgármester: Lejárt az igazgatói megbízás ezért pályázatot írtak ki a 
Sportcsarnok és Sportiskola igazgatói pályázatára. A korábbi igazgató Dér Tamás igazgató úr 
nyújtotta be a pályázatát, amit kiválónak tart, reméli volt idejük elolvasni ezt a tartalmas 
pályázatot. Ezért terjeszti jó szívvel a képviselők elé az igazgatói pályázatát egy újabb 
megbízási ciklusra.  
  
Dér Tamás pályázó: A pályázatában részletesen leírta a programot, illetve, hogy hol tartanak, 
de elsősorban a köszönettel kezdené. Megköszönte a Közgyűlésnek a támogatását, hogy olyan 
sportberuházásoknak lehetnek tanúi és részesei, amit úgy gondol, hogy mostanában nem 
nagyon lesznek ilyenek. Tavaly kezdték a judo csarnokkal, idén a körcsarnok fejlesztésével, 
elindult az Aréna, illetve egy éven belül elindul az RG csarnok, illetve az asztalitenisz 
csarnoknak az energetikai felújítása. Megköszönte kollegáinak a munkáját, voltak nehezebb 
időszakok. Most pedig annyi beruházásuk van, illetve a KASI is az intézménybe került 5 évvel 
ezelőtt megnövekedett a munka és hihetetlen munkabírással és nagyon sok többletmunkával 
végzik a dolgukat. Köszönet érte! 
 
 

-----Kérdések-----  
dr. Giber Vilmos tanácsnok: A bizottsági ülésen is kérdése volt, a határozati javaslat tartalma 
szerint a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának 
ellátásával edző munkakörben. Kérdése, hogy tényleg edzői feladatokat lát-e el? 
  
Szita Károly polgármester: Egy jobb edző többet ér, mint egy igazgató, ez a válasza. 
  
Csutor Ferenc tanácsnok: Kérdése volt, hogy jelen helyzetben lát-e arra lehetőséget, hogy 
esetleg a Sportiskolába más sportágak felvételére is sor kerülhessen? 
  
Kováts Imre képviselő: Elolvasta az előterjesztést és sok mindent megtudott, esetleg kevésbé 
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vagy felszínesen tudta meg az intézményrendszer működéséről. Egy dolgot hiányol azonban, 
mert van összehasonlítási alapja, még pedig a gazdálkodásról nem olvasott ebben a pályázatban. 
Tudja, hogy a múltból fakadóan a Sportcsarnok is bevételre kötelezett intézmény volt, de jó 
lenne, ha arra válaszolna a pályázó, hogy miért nem szerepel ebben az anyagban a 
gazdálkodással kapcsolatos jövőbeni elképzelések, ha a múltra vonatkozóan is csak a 
beruházásokról szól? Hogy akar gazdálkodni a jövőben? Azt írja a pályázó, hogy nagy öröm, 
ugyanakkor nagy felelősség a Kaposvári Aréna tervezésében részt venni. Arról ír a pályázatban, 
hogy a miniszterelnök úr 4000 férőhelyes Aréna megépítésének támogatására tett ígéretet. 
Később ez a városházi kommunikációban is 3000 főre csökkent. Mikor elolvasta a 
közbeszerzési eljárás összegzését a kivitelezésre vonatkozó szerződést, abban az szerepel, hogy 
megközelítően 2600 néző befogadására alkalmas Sportcsarnok épül. Kérdése volt, hogy ebben 
a 4 – 2300 fő csökkenésére milyen felelősséget érez a pályázó, mint volt és jelenlegi igazgató? 
  
Pintér Attila tanácsnok: A gazdálkodásról kérdezett igazgató úrtól. Szerepel a pályázatában 
és az előterjesztésben, hogy problémát okoz a Sportcsarnok vezetésének, hogy nem teljesen 
önállóan gazdálkodik, hiszen a GESZ végzi a pénzügyi folyamatok egy részét, ahogy igazgató 
úr fogalmaz. Célszerűbbnek tartaná, ha teljesen önállóan gazdálkodhatna a Sportcsarnok és a 
jövőben tenne ennek érdekében lépéseket, hogy adott esetben változzon a helyzet és ne a GESZ 
végezze a pénzügyi folyamatok egy részét, hanem teljes egészében önállóan gazdálkodjon a 
Sportcsarnok és a pénzügyi folyamatokat is ő szervezze? 
  
Dér Tamás pályázó: Sportbizottsági ülésen is megkapta ezt a kérdést, jegyző úr tudna pontosan 
választ adni. Ugyanis, mivel közalkalmazotti státuszban van, ezért a közalkalmazotti státusz 
mellé oda kell rendelni valamilyen tevékenységet. Jelen esetben, mivel tanári diplomája mellett 
edzői diplomái vannak ez a legcélszerűbb. Netán, ha a Közgyűlés nem szavazná meg, hogy 
igazgató legyen akkor edző lehetne, aminek nagyon örülne. Mert a legjobb dolog diákokkal, 
utánpótlással foglalkozni. Egyrészt a Kaposvári Sportiskolában ez a szlogenjük, hogy élsport 
utánpótlása és bízik benne, hogy egy pár éven belül az utánpótlás élsportjai is lesznek. Ezen 
dolgoznak. Csutor tanácsnok úr kérdésére válaszolva elmondta, ez egy hosszú beszélgetést 
igényelne. Egyrészt jó lenne, mert biztos gazdálkodás folyik az önkormányzat felügyeletével, 
viszont ez a jelenlegi apparátus, aki dolgozik a háttérben, nem bír el több, illetve nagyobb 
sportágakat. A pályázatában szerepel ugyan gazdálkodásra vonatkozó adat, de minden 
intézménynek az adati az önkormányzat honlapján teljes mértékben megtekinthetők, minden 
számadat – nem titkos – bevétel és kiadás. Kiegészítve két nagy lábon áll a Sportközpont és 
Sportiskola, az egyik az önkormányzati támogatás, jelen esetben a TAO nem működne 
önkormányzati önerő nélkül, az egyéb bevételek, ami tagdíjból és egyéb pénzforrásokból áll. 
Az önkormányzat évek óta így döntött, hogy az önkormányzati cégeket egy gazdálkodás alá 
teszi, nagyon jó összhangban dolgoznak a GESZ-el, nyilván amikor önállóak voltak sokkal 
könnyebb volt, de mivel távolsági különbségek vannak közöttük, napi szinten kell odamenniük, 
vagy ők jönnek hozzájuk, ez nehezíti a munkájukat, ezt jelentette az a mondat. 
 
Szita Károly polgármester: De van egy jó kis busza most már igazgató úrnak, azzal könnyen 
megtehető a városon belüli iszonyatos nagy távolság a GESZ és a Sportcsarnok között. 4000 fő 
befogadóképességű lesz a csarnok, a legnagyobb rendezvény terme lesz Kaposvárnak, 3057 
beépített ülőhellyel.  
  

-----Hozzászólások-----  
Kováts Imre képviselő: Nem minden sportvezetővel volt jó viszonyban, de azt gondolja, hogy 
a sport iránti elkötelezettsége lehetővé teszi, hogy elismerje azt a tevékenységet, amit a sport 
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iránt viseltet és fontosnak tart. Ez vonatkozik Dér Tamásra is, aki egyszer egy Közgyűlésen egy 
tényszerű, a Kosárlabda Klub korábbi ügyvezetőjével kapcsolatos vitában tényszerűen 
megvédett, nevezetesen Kovács Lászlót és az igazgató úr lehülyézte. Nyilvánvaló ebből lehet 
konfliktusuk, de azt gondolja, akinek a sport iránt, a sportért dolgozik, amellett ki tud állni. Ez 
vonatkozik Dér Tamásra is. Problémája, hogy az igazgató úrnak, ha megszámolja 6 vagy 7 
társadalmi funkciója van az igazgatói poszt mellett, legfeljebb egy maradt ki a FIDESZ városi 
elnöke. Nem tudja ezt miért szégyellte leírni, tudomása szerint még az. Egyszer egy 
munkahelyén az egyik munkatársa rendszeresen magas gépkocsi költséget számolt el és akkor 
megkérdezte a főnöke tőle mikor dolgozik. Azt gondolja, hogyha a Sportiskola, amely az egyik 
legfrekventáltabb iskola- és intézményrendszer igazgatójaként működik, annak azért nem lenne 
szabad ekkora közterhet magára vállalni. Jól hangzik, ami le van írva, csak azt gondolja, hogy 
mikor dolgozik Tamás? Azt gondolja a beruházások, amelyek jó részt a polgármester úr intéz, 
szervez és tesz a kivitelezők alá, ez nem helyettesítheti azt a gazdálkodási dolgot, amiről nem 
olvasott egy szót sem. A rendezvények szervezésében milyen részt vállal igazgató úr, 
mennyiben tudja csökkenteni, tehermentesíteni az önkormányzati támogatást? Erről olvasott 
volna szívesen.  
  
Csutor Ferenc tanácsnok: Volt szerencséje ismerni az előző Sportiskolának, illetve a 
Sportcsarnoknak az igazgatóját. Nem szabad elfelejteni, hogy a kettő össze lett vonva és két 
igazgatói pozíciót egy emberrel töltöttek be, Dér Tamással. Volt szerencséje ismerni 
valamennyi igazgatót, ők is nagyon jól dolgoztak és tisztességesen ellátták a feladatot, de 
véleménye szerint Dér Tamás mind az összes emberen túl tesz. Mert akkora szíve és lelke van, 
és annyira a szívén viseli a Sportiskola és a Sportcsarnoknak a helyzetét, hogy ritka ember az 
ilyen ezen a területen. Nem beszél a dolgokról általában, hanem cselekszik. Azért nem írta le, 
amit a képviselőtársa mondott, hogy milyen pozíciót tölt be, mert azt sem úgy látja el, mint 
egyesek, hanem úgy hogy csinálja a dolgát és azt veszik észre, és azt lehet észrevenni a 
Sportközponton, meg az összes Sportiskolával kapcsolatos létesítményekkel kapcsolatosan, 
hogy valaki az élen nagyon sokat dolgozik és nagyon sokat tesz. Ez pedig Dér Tamás és tudja 
javasolni mindenkinek, hogy fogadja el a pályázatát és szavazza meg, hogy továbbra is ő legyen 
a Sportközpontnak és a Sportiskolának az igazgatója, mert azt, amit elkezdett szeretné, ha 
befejezné. Igaz, hogy polgármester úrtól függnek a beruházások jórészt, de ha nincs alatta egy 
ilyen ember, mint a Tamás akkor nem ezeket az eredményeket érték volna el. 
  
Kováts Imre képviselő: Tamást még a SÁÉV-es időkből ismeri, neki nem kell felmagasztalni, 
mert ismeri az erényeit és a hibáit is. Még azt is, hogy nem ismeri pontosan, hogy a TAO 
felhasználás egyes esetekben hogyan történik. Emlékeztetné azonban, hogy mennyire elfoglalt 
Dér Tamás, a Jégcsarnok vezetője 3 évig adta ki feketén bérbe a Jégcsarnokot, amiről az 
igazgató úr nem tudott. 
 
Szita Károly polgármester: Jó szívvel ajánlja a határozat elfogadását és Dér Tamás újabb 
megbízását. Nem lesz önálló költségvetési szerv a Sportcsarnok, mert felelőtlen döntés lenne, 
maga a kérdés is felelőtlen volt. Nagyon hatékonyan működik így hosszú évek óta és nagyon 
nagymértékben hozzájárul a város stabilitásához. Amit Csutor tanácsnok úr kérdezett kapott 
egy előterjesztést, amely kezdeményezi az öttusának a felvételét a Sportiskolai keretek között. 
Egyelőre túl költséges és ezért nem hozta ezt az előterjesztést ide, viszont, amit jó néven venne 
egy alap sportágnak az atlétikának a Sportiskolában való meglétét. Jó néven venné, majd 
igazgató urat kéri meg, hogy gondolja át, mert véleménye szerint oda való. 
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Szavazás eredménye  
#: 4228   Száma: 17.06.08/6/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 10:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
96/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Sportközpont és 
Sportiskola igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának ellátására vonatkozó megbízásról 
szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 2017. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig megbízza Dér Tamást a Kaposvári 
Sportközpont és Sportiskola igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának ellátásával edző 
munkakörben. 
 Illetménye:  415.300,-Ft. 
 Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő: 2017. június 20. (a magasabb vezetői megbízás elkészítésére) 
  

 
-----7. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 

pályázati kiírásról-----  
 

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

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

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----  
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Szavazás eredménye  
#: 4229   Száma: 17.06.08/7/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 10:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
97/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az óvodavezetői (magasabb vezetői) 
beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést az alábbiak szerint 
határozott:  
 
A Közgyűlés a Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) 
beosztásának ellátására pályázatot hirdet az alábbi tartalommal: 

 
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE pályázatot hirdet 

 
óvodavezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 
öt évre szól, 2017. november 8. napjától 2022. november 7. napjáig.  
 
A munkavégzés helye: Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda Kaposvár, Pécsi u. 1. 
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A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A köznevelési törvény 69.§-ában meghatározottak, különösen: az intézmény vezetője felel az 
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói 
jogot a munkatársak felett. 
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek:  óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség; 

 pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 
 legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás 

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat; 
 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás; 

 a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti 
vagyonnyilatkozat tétel; 

 büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt.  

 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:  szakmai önéletrajz, 

 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás 
idejére szóló 5 éves vezetési program, 

 érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata, 
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 
továbbításához. 

 A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a 
vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre jogosultak 
által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye 
közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honlapján közzétételre kerül. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 16.  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gróf Regina irodavezető nyújt, a 
+36 82 501-540-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  Személyesen vagy postai úton, az eredeti pályázati anyag Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármestere részére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) – a borítékon 
feltüntetve a „Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda” és az „Óvodavezetői pályázat” 
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megjelölést. A pályázati anyagot csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani. A 
pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal a human@kaposvar.hu email 
címre - Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, 
sorkizárt, oldalakat számozva – is meg kell küldeni.  
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők 
véleményezik, a pályázókat a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság meghallgatja. 
Ezt követően dönt Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a megbízásról. A pályázat kiírója 
fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 28.  
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:   Oktatási és Kulturális Közlöny – 2017. július 

 www.kaposvar.hu internetes oldal – 2017. július 1. 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 1. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   2017. július 1. (pályázat megjelentetése) 
 
 
 
-----8. Előterjesztés a „Virágos Kaposvárért" és a "Virágos ház” díjak 2017. évi 

adományozására vonatkozó pályázati felhívásról-----  
 

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

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

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----  
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Szavazás eredménye  
#: 4230   Száma: 17.06.08/8/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 10:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
98/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Virágos Kaposvárért, Virágos ház 
2017 díj pályázati felhívásról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a Városfejlesztési és 
Kommunális Támogatási Keret terhére a Virágos Kaposvárért, Virágos ház pályázat 
lebonyolítására 500 e Ft összeget biztosít a Városgondnokság részére elszámolási 
kötelezettséggel. A Közgyűlés a Virágos Kaposvárért, Virágos ház díj adományozására 
vonatkozó 2017. évi pályázati felhívást az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja. 
 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Herczeg Attila intézményvezető 
Határidő:  2017. június 30. (pályázat kiírása) 
  

-----9. Előterjesztés a kaposvári 3348/17 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba 
vételéről-----  

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

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

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----  
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Szavazás eredménye  
#: 4231   Száma: 17.06.08/9/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 10:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
99/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata térítésmentesen tulajdonba veszi a kaposvári 3348/17 hrsz-ú, 2291 m2 
nagyságú, „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezésű ingatlant az alábbi 
feltételekkel: 

- a jelenlegi tulajdonosok költsége és kötelezettsége a településrendezési eszközök 
módosításának kezdeményezése, lefolytatása; 

- a jelenlegi tulajdonosok költsége és kötelezettsége az ingatlan „közúttá” minősítéséhez 
szükséges eljárás kezdeményezése, lefolytatása; 

- az ingatlan átvételét megelőzően a tulajdonosok saját költségükön kötelesek elvégezni 
– Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságával, valamint a Polgármesteri 
Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatóságával egyeztetve - az útburkolat, illetve a 
csapadékvíz elvezető árok szükséges helyreállítási munkálatait; 

- az Önkormányzat nem veszi tulajdonba a magántulajdonú térvilágítási rendszert, annak 
üzemeltetését a jelenlegi tulajdonosok írásban vállalják vagy a hálózatot igazolt módon 
az E.ON-nak átadják; 

- a térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó megállapodás előkészítésének költsége és 
kötelezettsége a tulajdonosokat terheli, a megállapodás megkötésére a fenti feltételek 
teljesülését követően kerülhet sor. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
   Szirják Imréné igazgató 
   Kovács Katalin igazgató 
   Herczeg Attila intézményvezető 
Határidő:  2017. december 31. 
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-----10. Előterjesztés az Önkormányzat biztosítási szerződéseinek felülvizsgálatáról-----  
 

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

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

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

Szavazás eredménye  
#: 4232   Száma: 17.06.08/10/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 10:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
100/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati vagyon, 
illetve bérlakások biztosítására kötődött szerződéseket évfordulóra –eredményes közbeszerzési 
eljárás lefolytatása esetén – felmondja, és felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására és az eljárás során nyertes pályázóval a szerződés(ek) megkötésére.  
 

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

-----11. Előterjesztés az adósságkezelési szolgáltatás tárgyában a Dél-Dunántúli 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft-vel kötendő együttműködési megállapodásról-----  

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

 
Szavazás eredménye  

#: 4233   Száma: 17.06.08/11/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 10:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
101/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szita Károly polgármestert, hogy az 
adósságkezelési szolgáltatás tárgyában, a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel az 
együttműködési megállapodást kösse meg.   
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   dr. Farkas Edit aljegyző  
Határidő:   2017. július 30. 
 
 

-----12. Előterjesztés a szünidei gyermekétkeztetésről-----  
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----  

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

 
Torma János tanácsnok: Az előterjesztés annak a példája, hogy a város jóval többet vállal a 
kötelező feladatok közül, hiszen a gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan is ennek egy jelentős 
része önként vállalt feladat. 2016-tól kötelező szünidei gyermekétkeztetések csak a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekekre vonatkoznak, ez 200 fő körül van Kaposváron, de a város 
bevállalta, hogy valamennyi olyan gyermek esetében, akik rászorulók, és gyermekvédelmi 
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kedvezményben részesülnek, nekik is, az ő részükre is ingyen biztosítja az étkeztetést. Ez 1800 
körüli létszám és ehhez javasol az előterjesztés 20 millió forintos költséget. Úgy gondolja, hogy 
ez mindenképpen jó dolog és nem a városon múlik, a város megtesz mindent annak érdekében, 
hogy a nyári szünetben is, akinek szüksége van rá és rászorul, az valóban megkapja a nyári 
meleg étkeztetést, egyszeri ebédet. mindenképpen örvendetes és javasolja az elfogadását.  
   
Kováts Imre képviselő: Nem akarja vitatni Torma képviselő úr által elmondottakat, csupán 
annak szeretne hangot adni, hogy ez az előterjesztés nem különbözik a korábbitól legfeljebb 
annyiban, hogy maguk számára milyen feltételek mellett lehet az ebédet elvinni. Nincs semmi 
lényegi különbség, ami indokolná azt a fajta megközelítés módot, amit Torma képviselő úr 
mondott, pontosabban, ha minden változatlan, akkor nem tudja mire alapozzák azt, hogy 700 
fő fog étkezni és ehhez rendelték hozzá a pénzt. Hozzá kell tennie a megváltozott feltételek 
mellett. 2015-ben az a 700 fő aki étkezett az elvitel lehetősége mellett étkezett. 2016-ban amikor 
már nem lehetett elvinni az ételt, akkor 13 fő volt minden étkezési napon ott. Ekkora különbség 
és azt gondolja utópia azt gondolni, hogy ez a helyzet megváltozott, ha csak újból éhesek nem 
lesznek a gyerekek, mert egyébként bármilyen jó szándék mellett – nem vonja kétségbe a 
hivatali dolgozók odaadó munkáját – azt a lehetőséget, hogy megteremtik, nem fog menni. 
Abban ne ringassák magukat, hogy alapvetően meg fog változni a 2016 évi helyzet, minden jó 
szándékuk ellenére, nincs ennyi éhező gyerek, vagy a szülők nem vállalják az éhező gyerek 
utazását, vitelét.   
  
Dr. Csillag Gábor jegyző: Kiegészítésként elmondta, hogy több helyen biztosítják az elvitel 
lehetőségét. Ez mindenképpen nagyon lényeges dolog és az egész várost próbálták lefedni 
olyan pontokkal, hogy biztosítva legyen az étkezés. Az pedig mindenképpen egy kritika és el 
kell gondolkodni mindenkinek, hogyha éhes a gyermek és nem viszi el étkeztetni, le kell vonni 
akkor a következtetéseket. 
 
 
Szita Károly polgármester: Szeretné, ha az az üzenet menne el, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Közgyűlése a nyári gyermekétkeztetésre 20 millió forintot költ, de abban az esetben, ha 
többen jelentkeznek, akkor többet fog költeni, ha kevesebben, akkor értelemszerűen 
kevesebbet. A nyári étkeztetést ebben az évben is felvállalja minden egyes rászoruló 
gyermeknek segítséget nyújt, függetlenül attól, hogy otthon is kapna enni. 
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Szavazás eredménye  
#: 4234   Száma: 17.06.08/12/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 10:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
102/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők szünidei gyermekétkeztetésének kiadásaira bruttó 20 millió Ft 
forrást biztosít a 2017. évi költségvetés céltartalékán belül az általános működési tartalék keret 
terhére. 
 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:   dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:   2017. július 3. 
 
 

-----13. Előterjesztés a 2017/2018-as nevelési év előkészítéséről -----  
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----  

Szita Károly polgármester: Látogatja valamennyi óvodát, nem csak az önkormányzati 
fenntartásúakat, hanem az egyéb fenntartású állami, egyházi fenntartásúakat is. Itt a képviselő-
testületi ülésen elmondaná, amit nekik is legyenek büszkék az óvónőikre. Akinek Kaposváron 
van kiskorú gyermeke, de ha nincs is az legyen büszke arra, amilyen óvónői vannak. 
Rendezettek az óvodáik, nem csupán szívvel lélekkel foglalkoznak a kicsikkel, gyermekeikkel, 
hanem olyan odaadással, amit öröm volt tapasztalni. Csinosítják a körzetüket, ami van és 
együttműködve a szülőkkel tényleg büszkék lehetnek arra, amik van e tekintetben. Sárdi Marika 
kolléganőjét, aki itt bent a Polgármesteri Hivatalon belül gondozza az óvodáikat is köszönet 
illeti. Ezért is öröm, hogy fejleszteni fognak még ezen felül az amúgy rendezett körülmények 
között is mind az épületeken belül, több mint 500 millió forintot a Németh István Program 
keretén belül költenek el a játszóudvarok fejlesztésére. Az előterjesztés nem erről szól, de 
fontosnak tartotta elmondani, hogy milyen tapasztalatokat szerzett eddig. Ez az előterjesztés 
arról szól, ami minden évben idekerül eléjük, amely mindig függ a gyermeklétszámtól 
óvodánként, vagy zárolnak, vagy csoportot nyitnak, így működik most már közel 20 éve a 
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kaposvári beiskolázási körzetek. Most a Béke utcai tagóvodában 100 férőhelyre 66 fő 
jelentkezett és ezért egy csoport zárolására tesznek javaslatot azzal, amit minden esetben 
megtettek, hogy az adott zárolt csoportban dolgozó dadák, illetve óvónők természetesen nem 
lesznek munkanélküliek, továbbra is számítanak a munkájukra a kaposvári óvodahálózaton 
belül és meg is van mindenkinek a helye, velük leegyeztetve és teljes megelégedésükre.  
 

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

dr. Giber Vilmos tanácsnok: Valóban a tavalyi 83 csoporttal szemben az idén 82 csoport indul 
az önkormányzati óvodákban, viszont az előterjesztő nagyon világosan rávilágít, hogy a szülők 
körében egyre népszerűbbek a vallási óvodák. Hisz a reformátusoknál szeptembertől 3 csoport 
indul, a katolikus óvodában 4 csoport és a baptistáknál 2 óvodai csoport indul. Ez a tendencia 
elindult a városban, úgy gondolja ennek ellenére ez a 82 csoport, ami az önkormányzati 
óvodákban összejött ez is egy nagyon szép szám, és bíznak abban, hogy a születendő 
gyermekek minél hamarabb odaérnek és nem lesz gyermekgond a városban. 
 
 

Szavazás eredménye  
#: 4235   Száma: 17.06.08/13/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 10:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
103/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Nemzetőr Sori 

Központi Óvodában, a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvodában, a Kaposvári Tar Csatár 
Központi Óvodában, a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodában, a 
Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvodában és a Kaposvári Petőfi Sándor Központi 
Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben összesen 82 óvodai csoport indítható. 

 
     Felelős:                 Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:     dr.  Gróf Regina 
     Határidő:               2017. szeptember1.  
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Bajcsy-
Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Béke Utcai Tagóvodájában 2017. augusztus 15-től egy 
óvodai csoportot zárol.  
 

Az intézménytől 2017. augusztus 15-től 2 fő óvodapedagógus, 0,25 fő pedagógiai asszisztens, 
2017. augusztus 31-től 1 fő dajka státuszt elvon, illetményük, járulékaik összegével az óvoda 
költségvetését csökkenti, melynek költségvetési vonzata: 
 

Kaposvári Bajcsy-
Zsilinszky Utcai 
Központi Óvoda 

2017. évre Ft-ban 2018. évi szintre hozás  Ft-ban Éves 
összes 

Szem. 
jutt. 

Jár.(22
%) 

Összes Szem. 
jutt. 

Jár.(22%
) 

Összes 
2 522 

033 
-1 fő dajka  2017.08.31-től 516 810 113 698 630 508 1 550 

430 341 095 
1 891 

525 
-0,25 fő 
ped.assz.2017.08.15-től 

150 738 33 162 183 900 366 078 80 537 446 615 630 516 
 -1 fő óvónő 2017.08.15-
től 

1 270 
850 

279 587 1 550 
437 

3 086 
350 

678 997 3 765 
347 5 315 

784 
 -1 fő óvónő 2017.08.15-
től 868 000 190 960 

1 058 
960 

2 108 
000 463 760 

2 571 
760 3 630 

720 
Összesen: 2 806 

398 617 408 
3 423 

806 
7 110 

858 
1 564 

389 
8 675 

247 
12 099 

052 
 Megtakarítás: 12 099 052 Ft. 
 Felelős:  Szita Károly polgármester Közreműködik:   Molnár György igazgató                                dr. Gróf Regina irodavezető                                Molik Edit óvodavezető Határidő:             2017. szeptember 1.  3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017/2018-as nevelési évre az óvodák 

nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

 
Intézmény 

Reggeli 
nyitás 

időpontja 
Délutáni 

zárás 
időpontja 

Napi 
nyitvatartási 
idő (órában) 

1. Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 
Temesvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Damjanich Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Tallián  Gyula  Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

2. Kaposvári Bajcsy-Zs. Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Béke Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Jutai Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Arany János Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

3. Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 
Búzavirág Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
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4. Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Szigetvári Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Madár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

5. Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda 7,00 17,30 10,30 
Honvéd Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Kaposfüredi Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

6. Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Szántó Utcai Tagóvoda 7,00 17,00 10,00 
Szentjakabi Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

     Felelős:  Szita Károly polgármester     Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető                                 Bekesné Porczió Margit óvodavezető                                 Hegedüs Mária Katalin óvodavezető                                 Máté Mártonné óvodavezető                                 Molik Edit óvodavezető                                   Rónai Ágota óvodavezető                                 Tavali Gabriella óvodavezető     Határidő:   2017. szeptember 1.   
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi 

nyári napközi megszervezéséhez a szükséges intézkedéséket tegye meg. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
                            dr. Gróf Regina irodavezető 
 Határidő:      2017. június 9. 
 
 

-----14. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Városi Mobilitási 
Tervéről-----  

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----  
Szita Károly polgármester: Több, mint féléve foglalkoznak már ezzel az anyaggal, ami itt van 
a képviselők előtt. Aki elolvasta az anyagot az nagyon sok információt kaphatott az anyag 
elolvasása kapcsán. Nincs szóbeli kiegészítése.  
  

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

Pintér Attila tanácsnok: Valóban elég régóta tárgyalnak most már erről az előterjesztésről, de 
az emberben, amikor elolvassa ezt az anyagot, akkor önkéntelenül megfogalmazódnak 
gondolatok, amikor azt látja leírva és ez nem az egyetlen dokumentum, amiben azt látja leírva, 
hogy Kaposvárnak a megyén túlnyúló regionális térszervező funkciói nincsenek. Ez benne van 
az Integrált Településfejlesztési Koncepcióban is. Ugyanakkor ez az anyag hasonlóan más 
dokumentumokhoz kitér arra, hogy elsősorban a felsőoktatásban az Egyetemből fakadóan, az 
egészségügyben mégis csak vannak megyén túlnyúló térszervező funkciói Kaposvárnak. Talán 
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kicsit meglepő, hogy pont ehhez az anyaghoz kapcsolódóan szeretné megjegyezni és az anyag 
készítőinek javasolni, hogy Kaposvárnak van megyén túlnyúló térszervező funkciója pont a 
közlekedés szervezésben. Hiszen a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ székhelye Kaposvár, 
ebből fakadóan nyugodtan mondhatják, hogy a tömegközlekedésben, legalábbis ami a közúti 
részét jelenti, Kaposvárnak van térszervező funkciója. Emellett talán érdemes lenne 
megemlíteni, hogy a hulladékgazdálkodásban is van térszervező funkciója, amely a megyén 
túlnyúló. Ha jól számba veszik ezeket a funkciókat, akkor érdemes lenne ezeket a 
dokumentumokat kiegészíteni ezekkel a szerepkörökkel, ezekkel a funkciókkal. Ami az anyag 
érdemi részét illeti tényleg nagyon tanulságos, nagyon sok mindent meg lehet tudni belőle, amit 
ki szeretne emelni a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos néhány megállapítás. Az egyik 
megállapítás arról szól, hogy a kaposvári tömegközlekedés az igényeket nem mindenhol követő 
üzemidővel és elégtelen járatsűrűséggel rendelkezik. A nagyobb városokhoz képest is drágák a 
bérletek a helyi közlekedésben, ezek tételszerű megállapításai az anyagnak és nem egy helyen 
köszönnek vissza egyébként. Ebben előrelépést remél az anyag készítője is meg az anyag 
megrendelője is, ami azt jelenti az olvasatában, hogy a közeljövőben fognak arra energiát és 
pénzt szánni, hogy áttekintsék a helyi tömegközlekedést azzal együtt is, hogy ellátatlan 
területeik jószerivel nincsenek. Egyet jelöl meg az anyag a Zaranyi lakótelepet, amely 
tömegközlekedés szempontjából nem elérhető a kaposváriak számára, illetve több olyan 
területük van, ahol 300 méternél többet kell gyalogolniuk a tömegközlekedést igénybe 
vevőknek, ez is egy megállapítása az anyagnak. Olvasatában ez azt jelenti, hogy a jövőben 
cselekedniük kell annak érdekében, hogy a járatsűrűséget amennyire lehet növeljék, ha lehet 
akkor az ellátás színvonalát is növeljék és hogyha erejükből telik. Két perc hozzászólási időt 
kért. 
  

Szavazás eredménye  
#: 4236   Száma: 17.06.08/14/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 10:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület 2 perc hozzászólási idő megadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 15 88.24 83.33 
Nem 2 11.76 11.11 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
Pintér Attila tanácsnok: Ez azt fogja jelenteni adott esetben, ha megtudják tenni annak 
érdekében, hogy minél többen vegyék igénybe a kaposvári tömegközlekedést, ezért a Megyei 
Jogú Városok átlagához képest csökkenteni fogják a bérletek árát, mert ez teszi lehetővé az 
anyag készítői szerint, hogy ne legyen ilyen mértékű csökkenés az igénybevevők létszámát 
illetően, mert az elmúlt években 2010 és 2015 között drasztikus volt az igénybevevőknek a 
létszámcsökkenése. Ezt elsősorban a drágulásra vezeti vissza az anyag készítője ennek az okát 
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és a járatritkításra vezeti vissza, ami úgy tűnik, hogy megint csak egy kevésbé átgondolt lépés 
volt és nyugodtan mondhatják, hogy elsősorban az önkormányzat anyagi helyzete, és a cég, a 
Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. anyagi helyzete motiválta a döntéshozót abban, azaz a város 
vezetését abban, hogy ritkítsa a járatokat és emelje a bérletek árát. Nagyon sok mindent illetően 
van mit átgondolniuk és azt szeretné javasolni, amennyiben lehetséges, amennyiben el tudja 
fogadni, hogy a Közgyűlés legalább évente egy alkalommal kapjon abba betekintést, hogy 
milyen módon sikerült előre haladni ebben a mobilitási terv megvalósításában. Van része az 
anyagnak, amelynek a része a monitorozásról szól és a megvalósításról a cselekvés 
ütemezéséről, egy önkormányzati munkacsoporthoz rendeli ennek a megvalósítását. A 
munkacsoportnak nem részei, nem tagjai, de fontosnak tartaná, ha már készült egy ilyen 
nagyszabású terv, hogy a Közgyűlés tagjai évente legalább egy alkalommal az előrehaladásról 
kapjanak írásbeli tájékoztatást a Közgyűlésen. 
  
dr. Szép Tamás tanácsnok: Elolvasta az előterjesztést, gyakorlatilag az anyag csokorba 
foglalta Kaposvár hosszú távú közlekedési fejlesztési koncepcióját. Igazából nagyon 
újdonságot nem talált az anyagban. Mint a magyar nyelvet védelmező ember mindig elmondja 
Mobilitási Terv és az anyagban bent van, hogy eredetileg mozgékonyságot, mozgásképességet 
jelent. Ezt önmagában hallva eléggé furcsának hallatszik, holott nem más egyszerűen, 
magyarosan megfogalmazva Kaposvár Közlekedésfejlesztési Terve, ami lehet középtávú, vagy 
hosszú távú, ezért nem az a cég felel, aki ezt a pályázatot megnyert, és elkészítette, hanem akik 
kiírták a pályázatot minisztériumi szinten.  
 
 

Szavazás eredménye  
#: 4237   Száma: 17.06.08/14/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
104/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a TOP-6.4.1-15-KA-2016-00001  
azonosító számú pályázat keretében elkészült, Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható 
Városi Mobilitási Tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
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1. A Közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező  Fenntartható Városi Mobilitási tervet jóvá 
hagyja.  
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   

  Molnár György igazgató  
Határidő:   2017. június 15. 
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az IKOP IH esetleges észrevételeinek 
átvezetésére utólagos beszámolási kötelezettséggel.  
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   

  Molnár György igazgató  
Határidő:   2017. szeptember 30. 
  

-----15. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett pályázatokról, 
ajánlatokról-----  

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

-----Hozzászólások-----  
 
Kováts Imre képviselő: Polgármester úr figyelmébe ajánlaná, tegnap este hallotta a 
televízióban, hogy Magyarországon 4 éve egyre növekvő kiskereskedelmi vendéglátói 
forgalom van, és úgy tűnik, mintha Kaposvár egy kivételes sziget lenne. Ugyanis most már 
évek óta a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozó kérelmezők ugyanazt írják le. Nagy a 
konkurencia, amit hivatkozási alapként és támogatásként nem tart etikusnak, a másik a rossz 
gazdasági helyzet, amit nem tart valósnak. Azt nem érti, hogy miért mennek bele mindig olyan 
egyedi dolgokba, amelyeknek a hivatkozási alapja egyrészt nem etikus, másrészt nem 
valóságos. 
  
Szita Károly polgármester: Megfontolja a képviselő úr által elmondottakat, csak azt szeretné 
mondani, amit már korábban is elmondott, amikor 1-2 %-át képviseli egy nagy rendszernek az 
itt levő előterjesztés, akkor nem azt jelenti, hogy a nagyrendszert kellene megváltoztatni. 
Mindenkép érdemes róla beszélgetni, de addig, amíg kismértékben, egyedileg kezelni lehet a 
problémákat, akkor megpróbálják így. Megfontolja a véleményét. 
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Szavazás eredménye  
#: 4238   Száma: 17.06.08/15/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 10:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
105/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a nem lakás célú helyiségek bérletére 
érkezett pályázatokról és ajánlatokról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 
 1.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Ady Endre utca 10. szám alatti 173 

m2 alapterületű üzlethelyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2017. július 
01. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 157.480,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért 
Stílus Textíliáz Kft. (7400 Kaposvár, Ady Endre utca 10.) részére kereskedelmi 
tevékenység céljára. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti 
díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2017. július 15. 
 
 
2.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Füredi utca 65-67. szám alatti    152 

m2 alapterületű irodahelyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 
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       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2017. július 
15. napjától határozott 1 éves időtartamra bérbe adja 5.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért 
Kaposvári Egyházmegyei Karitász (7400 Kaposvár, Dr. Kovács S. utca 2.) részére irodai, 
szervezési, segélyezési, tárolási tevékenység céljára azzal, hogy amennyiben az 
Önkormányzat más célra kívánja hasznosítani az ingatlant, akkor az Önkormányzat 
indoklás nélkül 30 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:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2017. július 15. 
 
3.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Frankel L. utca 1. szám alatti 261,59 

m2 alapterületű üzlethelyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2017. 
szeptember 01. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 150.000,- Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért Fülöp Józsefné (7400 Kaposvár, Frankel L. utca 1.) részére kereskedelmi 
tevékenység céljára. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti 
díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2017. július 15. 
 
4.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Zárda utca 1. szám alatti 63 m2 

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

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2017. július 1. 
napjától határozott 1 éves időtartamra bérbe adja 60.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért Mátés 
Ágnes (7400 Kaposvár, Balogh Ádám utca 12. 1/12.) részére szépségipari tevékenység 
céljára. A Bérlő köteles tudomásul venni, hogy az Önkormányzat a Zöld város kialakítása 
című, TOP-6.3.2-15. pályázati program keretében felújítási munkákat fog végezni a 
helyiségcsoportban, a bérlő köteles ezt tűrni és teljes körűen együttműködni a munkálatok 
előkészítése és kivitelezése során. Bérlő ezzel kapcsolatosan Bérbeadó felé semmilyen 
követelést nem támaszthat. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A 
bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2017. július 15. 
 
5.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, József Attila utca 7/a. szám alatti  

Ny-K. 3. számú 15 m2 alapterületű garázshelyiség 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. július 1. 
napjától határozott 1 éves időtartamra bérbe adja 5.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért Somogy 
Megyei Közmunkások Érdekképviseleti Szervezete (7400 Kaposvár, Arany János tér 6.) 
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:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:            2017. július 15. 
 
 
-----16. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 

Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról-----  

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

-----Hozzászólások-----  
 
Szita Károly polgármester: Van egy nagyon fontos üzenete ennek az előterjesztésnek. 
Mégpedig az, hogy kőkeményen megbüntetik, aki összefirkálja a házakat, se az utca, se a házfal 
nem arra való, hogy rajzoljanak rá. Ha nyitott szemmel járnak, a városban láthatják, hogy 
megszaporodtak a grafitik. Szégyellje magát, aki ilyet tesz, ez a másik üzenete ennek az 
előterjesztésnek. A harmadik üzenete az, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál 
rendet teszünk. A társasházi tulajdonban lévő ingatlanokat pedig érdekeltté próbálják tenni 
annak érdekében, hogy ők is tegyenek rendet, mégpedig azt, hogy a költségeknek a felét 
vállalják és állják.  
  
Kováts Imre képviselő: Valamikor februárban szóvá tette jegyző úrnak, hogy a Dózsa György 
utcában ott van már a ZÁÉV-nek a palánksora, hogy fel kellene díszíteni. Aztán polgármester 
úr az áprilisi Közgyűlésen, amikor erről szó volt azt mondta, hogy lassan véget ér a beruházás 
és még nincs semmi. Azt javasolta, írjanak ki egy pályázatot arra a 100 méteres palánkra 
grafitiseknek, hogy hogyan tudnák minél szebben bepingálni. Egyetért azzal, amit mond 
polgármester úr, csak használják ki. 
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Szavazás eredménye  
#: 4239   Száma: 17.06.08/16/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 10:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
 
106/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az átruházott hatáskörben 
felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. 
(XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 
társasházak és családi házak falán található falfirkák eltávolításának költségeire 1.500 e Ft-ot 
biztosít, amellyel megemeli a Városfejlesztési és Kommunális Keret összegét az általános 
működési céltartalék terhére.  
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 

Szirják Imréné műszaki igazgató 
Határidő:  2017. június 30. 
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Szavazás eredménye  
#: 4240   Száma: 17.06.08/16/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 10:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 30/2017.(VI.19.) 
önkormányzati rendeletét az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek 
és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 

-----17. Előterjesztés a Rákóczi Stadion hasznosításáról és egyéb vagyongazdálkodási 
ügyekről-----  

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

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

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----  
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Szavazás eredménye  
#: 4241   Száma: 17.06.08/17/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 10:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
107/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja a jelen 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó 
Akadémia és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2017. április 04. napján, a 
Rákóczi Stadion ingatlanára vonatkozó bérleti szerződés megszüntetésére létrejött 
megállapodást azzal, hogy a szerződés hatálybalépésének napja 2017. június 30. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2017. június 30. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Rákóczi Stadion bérletére 
a Kaposvári Labdarúgó Kft. által benyújtott pályázati ajánlatot – amennyiben a pályázó 
hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz (NAV adóigazolás) – érvényesnek, a bérletre kiírt 
pályázati felhívást eredményesnek minősíti, és a pályázati felhívás tartalmát utólagosan 
jóváhagyja. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2017. július 01. 
napjától határozatlan időtartamra bérleti szerződést kössön a Kaposvári Labdarúgó Kft.-vel– a 
pályázati kiírás szerinti feltételekkel és tartalommal – a Rákóczi Stadion bérletére, 
üzemeltetésére. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2017. június 30. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a kaposvári 637/1 hrsz-ú 
(volt Kórház déli tömb) ingatlanra vonatkozóan Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően, az ingatlanon található épületek, 
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felépítmények – a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező helyszínrajzon zöld színnel 
jelölt („anyaépület”, „volt fertőző épület” és „kápolnaépület”) épületek kivételével – az 
ingatlanra tervezett beruházások megvalósítása érdekében elbontásra kerüljenek. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
   Molnár György igazgató  
Határidő:  2017. június 30. 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a kaposvári 4364/11 hrsz-
ú ingatlan 2,3 ha nagyságú, „Matula tanya” megnevezésű ingatlanrészén található, 
önkormányzati tulajdonban lévő, az ingatlan-nyilvántartásban nem szereplő, rossz műszaki 
állapotú, balesetveszélyes felépítmények elbontásra kerüljenek. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
   Molnár György igazgató  
Határidő:  2017. június 30. 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a kaposvári 4364/15 hrsz-
ú ingatlanon található, önkormányzati tulajdonú rossz műszaki állapotú, fa szerkezetű 
raktárház, illetve a Körcsarnokhoz tartozó, műszaki elavultsága miatt évek óta használaton 
kívüli kompresszor gépház az új városi sportcsarnok beruházás kapcsán elbontásra kerüljön. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
   Molnár György igazgató  
Határidő:  2017. június 30. 
 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 68/2017.(IV.27.) önkormányzati határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Ezredév u. 13. sz. 
alatti ingatlan felújításának időtartamára 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.  
A használatba adott ingatlanban szükséges átalakítási munkák Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatóságának felügyelete mellett végezhetők el. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
   Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2017. május 31.” 
 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Segítő Kezek Idősügyi 
Infokommunikációs Programban való részvételhez 2018. augusztus 31. napjáig 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 Kaposvár- Sántos Szociális 
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Intézményfenntartó Társulás fenntartásában lévő Kaposvári Szociális Központ használatába 
adja.  
A használatba adott ingatlanban szükséges átalakítási munkák Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatóságának felügyelete mellett végezhetők el. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
   Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2017. június 30. 
 
 
-----18. Előterjesztés Kaposvár településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó 

változtatási szándékok elfogadásáról-----  
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----  

 
Szita Károly polgármester: Beszéltek már erről az előterjesztésről, a Készenléti Rendőrség 
Kaposvárra történő jöveteléről szól. Friss tájékoztatást adna arról, hogy is állnak a tárgyalásaik. 
Az előző Közgyűlésen levették napirendről azt, hogy a Cseri park azon területrészét, ahol a 
készenléti rendőröknek az elhelyezési körlete lenne, és ott építenék meg, kérdezzék meg először 
róla a cserieknek a véleményét. Aki részt vett ezen a lakossági beszélgetésen érzékelhette, hogy 
mit fogalmaztak meg a cseriek. Két önkormányzati képviselőt látott ezen a lakossági fórumon 
és köszönte, hogy fontosnak érezték azt, hogy elmenjenek és személyesen hallják meg mi volt 
a vélemény. Nagyon jó, nagyon attraktív, három órán keresztül tartó megbeszélés volt a Cseri 
parkban. Köszönte mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy elmenjenek, és fontosnak 
tartották, hogy elmondják a véleményüket. A megfogalmazott véleményeknek a háromnegyede 
az pozitív, támogató volt, egynegyede volt az, amely kérdéseket tett fel, illetve aggodalmának 
adott hangot a felvetések közül. Ezeknek az aggodalmaknak a jellemzői a következők. Mit 
kezdek majd a kutyámmal, eddig ott futtattam? Hova viszem azt követően, ha a Cseri parkban 
berakják? Teljesen világos volt a válasz, a Cseri park az nem kutyafuttató és nem is lesz, meg 
fogják teremteni a lehetőségét, hogy a kutyáját továbbra is sétáltatni tudja. A másik jelentős 
problémakör az volt, hogy miért pont a Cseri park és ez a területe, miért nem más? Erre a 
Készenléti Rendőrség adott nagyon egyértelmű választ, hogy miért nem Taszárra mennek, 
miért nem a bútorgyárat és miért nem a MÉH telepet. A harmadik ilyen felvetés volt, akik a 
közlekedés miatt aggódtak, illetve az építkezés alatt ott zaj lesz. Igen zaj lesz, meg a kőművesek 
káromkodni is fognak, az építkezés az ilyen, de ez nem fogja zavarni reményei szerint a 
közvetlen szomszédos Erdősor utca lakóit, mert az a 30 m-es fasor változatlan formában 
megmarad. Ami miatt nyugodt szívvel hozza be ezt az előterjesztést – ami szintén elhangzott 
ezen a beszélgetésen – ez az egész városra vonatkozik. Minden városrész attól csúszik le, attól 
stabilizálódik, vagy akkor megy fel, hogy milyen a funkciója. Maga az urbanizáció hozott 
magával csodákat, hozott magával nagyon sok szépet, jelentős változást, szlömösödést, minden 
együtt, ami kialakult, mert a világuk is olyan lett. Tájékoztatásul elmondta, hogy május 28-ig 
közel 350-en létesítettek állandó lakóhelyet Kaposváron. Ezek mind olyan dolgok, hogy 
megváltoztatják egy adott városkörzetet. Gyakorlatilag az határozza meg, hogy egy város 
leépül, szlömösödik-e, hogy tud-e egy olyan funkciót kapni, ami ezt meg tudja állítani, vagy ki 
tudja hozni ebből. Az esetek jelentős részében több évtizede kialakult folyamat van, ilyen a 
Cseri városrész. A Cseri városrészbe nem véletlenül visznek ebben az évben nagyon sok 
beruházást. Orvosi rendelőt építenek, orvosi rendelőt újítanak fel, lakásépítésre szánt területeket 
jelöltek ki, közlekedési telephelyet létesítenek szerviz üzemmel, átalakítják a Cseri parkot, 
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használhatóvá teszik, a Készenléti Rendőrséget hozzák oda. Ennek mind az az oka, hogy ahhoz, 
hogy egy településrésznek a szlömösödését meg tudják állítani, ahhoz funkciót kell, hogy 
kapjon az a településrész és nem fordítva. Mégpedig olyan funkciót kell, hogy kapjon, amely 
képes arra, hogy ennek gátat tudjon szabni. Ezért örült főépítész asszony javaslatának és 
maximálisan támogatta is, amikor a Cseri parknak ezt a rendkívül elhanyagolt, legértéktelenebb 
és beépítetlen részét javasolta elhelyezési körletként a készenléti rendőröknek. Ennek a 
funkciónak a behozatalával egy időben megnyílik arra a lehetősége, hogy a Cseri park megkapja 
a végleges szabadidő funkcióját, nem fordítva. Azért, mert ha most valami ebben az állapotában 
történt volna a Cseri parkban, fejlesztettek volna valamit, a kutyákon kívül nem ment volna oda 
más, mert nem érezték volna magukat biztonságban. Másrészt, ha csináltak volna ott valamit 
azon túlmenően, hogy nem használták volna, szétlopták volna, amit odavisznek. Meg kell 
fordítani a kettőt. Az a javaslata, hogy fordítsák is meg, hagyják jóvá ezt az előterjesztést, ezzel 
bejönnek és használják ezt a legértéktelenebb részt magát a készenléti rendőrök és ezzel 
párhuzamosan kezdjék el a Cseri parknak a fejlesztését. De nem mindegy, hogy hogy, nem 
jellemző ez még Magyarországra, de sok mindent tettek már, ami nem jellemző aztán mégis 
átvették tőlük. Azt javasolja, hogy ebben a városrészben – fog beszélni a Donnerről is ennek az 
előterjesztésnek a kapcsán – indítsanak el egy közösségi tervezést. Egy olyan közösségi 
tervezést, amelyben a városrész lakóinak a bevonásával határozzák meg, hogy milyen 
funkciókat kapjon jelen esetben a Cseri park. Legyen ott futófolyosó, legyen nagy játszótér, 
legyen a kutyásoknak terepe, legyen bob pálya. Közösségi tervezésként határozzák meg, 
természetesen a szakemberek bevonásával megy ez a közösségi tervezés. Ez egyrészt 
közösséget is erősít, közösséget is formál az adott területen és ez adja meg számukra azt a 
lehetőséget, hogy már a laktanya az elhelyezési körlet építésével egy időben a beruházásukban 
elinduljon a Cseri park funkcióval való megtöltése. Ugyanezt javasolja a Donnernél is. A 
Donner esetében jóval nehezebb és bonyolultabb a helyzet, ennek évtizedes múltja van 
egyébként, közel egy évszázados a történetét ismerve nagyon könnyen nyomon követhető, hogy 
alakult ki ez az urbanisztikai rész magában ebben a városrészben és az ezzel járó problémák is. 
Beszélt már róla és bejelentette, hogy az egész Donnerre egy rehabilitációs programot 
csinálnak. Ez több milliárd forint beavatkozást igényel, a mostani számításaik szerint meg fogja 
közelíteni a 4 milliárd forintot, amely a donneri városrész esetében a teljes átrendezést és a 
jelenlegi helyzet visszafordítását jelentené. Ezt is így szeretné csinálni közösségi tervezéssel, 
ott is jelöljék ki, amelyben közösen határozzák meg, hogy milyen funkciót kapjon maga donneri 
városrész. Mindezekre L. Balogh Krisztina főépítész asszonyt bízza meg, ezek szervezésére. Ő 
alkalmas arra, hogy ezt a munkát összefogja és ezt a közösségi tervezést menedzselje, mind a 
Cserben, mind a Donnerban. Szép feladat, embert próbáló feladat, nem jellemző ez 
Magyarországra, de ha jól csinálják, akkor pillanatokon belül jellemző lesz majd az ország többi 
településére is. A Csernél meg is hirdetik és el is kezdik ezt a munkát. A cseri fórumon Piros 
Attila tábornok úr volt ott és a dunántúli igazgatója a készenléti rendőröknek. Ezredes úr, aki 
részt vett és elmondta, aki nem tudta, hogy mi a Készenléti Rendőrség az is megtudhatta, aki 
minden kérdésre választ adott. 120-an már itt vannak Kaposváron a készenléti rendőrökből a 
Szent Imre 14. számú épületüket alakították át, két részletben adták számukra bérbe egyrészt a 
Földhivatal által használt volt helyiséget, utána további részeket. Ott már kialakították a 
lakókörleteket. A Szent Imre 14-ben ott vannak már 120-an, 309-en teljesítenek szolgálatot 
Kaposváron és lesznek itt és az elhelyezésüket kétféle formában akarják megoldani. Az egyik 
a hálókörleteknek a kialakítása ez a Cseri parknak a beépítetlen részen, a cseriek jelentős 
véleményének a támogatásával történik. A másik, mivel vannak köztük házasok is, nekik pedig 
garzonlakásokat alakítanak ki, ezt a Szent Imre 14-ben fogják megtenni. Épp ezért ki kell üríteni 
az épületet, egy tulajdon van ott az MSZP-nek, ami az MNB által több mint 200 millió forint 
jelzáloggal terhelt és azt meg kell vásárolniuk sajnos. Lehet rendkívüli Közgyűlésen, 
kisajátítani nem lehet, ezt meg kell vásárolni sajnos. A párt eladósodott és az ország valamennyi 
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ingatlanán rajta van a jelzálog és nagyon sokat kérnek érte, most alkudoznak, hogy a lehető 
legolcsóbban tudják megszerezni. Van még néhány olyan szervezet, ahol van elhelyezési 
kötelezettségük a Szent Imre 14-ből, ilyen a Nemzetiségi Önkormányzataik, akiknek 
egyértelműen meg kell oldaniuk ezt a helyzetét és ezek költségbe kerülnek. Arról tárgyalnak, 
hogy a Szent Imre 14-et kiürítik és 100 évre vagyonkezelésbe adják – nem akarják odaadni a 
tulajdont – az államnak azzal, hogy fizesse ki a költségeket, ami felmerül és azzal a 
kötelezettséggel, hogy kívül belül természetesen a vagyonkezelésük alatt fel kell újítaniuk és 
rendbe kell tartaniuk ezt az ingatlant. A Cseri park esetében a 11 000 m2 területet pedig 
értékesítik a Magyar Államnak, illetve a Készenléti Rendőrségnek úgy, hogy kérnek tőlük egy 
Raktár utcai iparterületet, ami a tulajdonuk. Az lenne a vételárnak az egyik része, és mivel ez 
kisebb 2 000 m2-el, mint maga a Cseri parknak az a része, amit átadnak azt a különbséget pedig 
5.000.- Ft/m2 áron fizessék ki. Erről tárgyalnak, erről fognak megállapodni reményei szerint 
jelentős bevételt is produkálva ezzel a város, és ha ezekkel a tárgyalásokkal befejezik, mivel 
erről dönteni fog az egészről a Parlament Rendészeti Bizottsága is, elképzelhetőnek tartja, hogy 
hétfőn egy rendkívüli Közgyűlésen kérni fogja a képviselők részvételét, hogy a nyári szünet 
előtt megszülessenek a végleges döntések, hogy mindenki el tudjon kezdeni dolgozni. Ezekkel 
a kiegészítésekkel, jó szívvel ajánlja ennek az előterjesztésnek az elfogadását. 
  

-----Kérdések-----  
Felder Frigyes tanácsnok: Említette, hogy a városrésznek milyen funkciót kell adni. Meg van 
már ez a funkció, vagy később kerül kialakításra? Ha jól érti az az elképzelés, hogy először a 
Készenléti Rendőrségnek a biztonságteremtő képességére alapozva próbálják közösségi alapon 
megtalálni a funkciót, vagy meg van már a funkció, és ennek a kidolgozását próbálják közösségi 
alapokra helyezni? 
  
Kováts Imre képviselő: Már több alkalommal említette polgármester úr, hogy meg kíván 
szabadulni a Pártok Házától. Mikorra teszi ennek időpontját, hogy kaphatnak értesítést az ott 
lévő bérlők, mikor kell elhagyniuk az irodákat? 
  
Szita Károly polgármester: Próbál úgy fogalmazni, hogy nehogy valamelyik jogvédő 
megtámadja. Jelen pillanatban magántulajdonú házak felvásárlása folyik előttük. A 
magántulajdonú házak felvásárlása úgy zajlik, hogy megvesznek egy házat, eltelik pár hónap, 
vagy egy év és a mellette levő tulajdonos szintén eladásra kínálja magát a házat. Attól a 
pillanattól kezdve, hogy nincs egy adott funkciója egy adott területnek, megfontoltak, akik 
vásárolják, és úgy gondolják, hogy mégse itt kellene tulajdont szereznie, addig ez soha nem fog 
megállni. Ha van olyan funkciója, amikor az emberek az az érzet alakul ki, akiknek félni valójuk 
van, hogy talán mégsem itt kellene tulajdont szereznie, akkor azok nem fognak lakást vásárolni 
azon a részen. Ezt szeretné megállítani, ez az első lépés, de ezzel párhuzamosan, amennyiben 
meghozták a végleges döntésüket indul a közösségi tervezés. Azért, hogy a Cseri parkban 
történő készenléti beruházással párhuzamosan eljussanak odáig, hogy ezzel párhuzamosan a 
Cseri parknak a beruházását a maradék 93 %-án a területnek kezdeni. Ez lenne e tekintetben a 
sorrend. A Cseri 10. és a Cseri 35. is felújításra fog kerülni, innen most kiköltöztetnek. 
Kolléganői sokat dolgoztak azért, hogy az ebben levő lakók kimenjenek, ezeket az ingatlanokat 
felújítják és az elkövetkező évben, hónapokban fog eldőlni, hogy kik mennek vissza ezekbe a 
felújított házakba. Bonyolult, nem egyszerű, de ugyanakkor nagyon szép és eredményre vezető 
folyamat. Nagyon eklatáns példa volt, amit az egyik lakó vetett fel a fórumon, hogy hirdeti a 
házát, mert már nagy, és amikor telefonon érdeklődve megtudták, hogy a Cserben van, akkor 
nem mentek el megnézni. Ennek a megváltoztatását várja ettől, mert ha igaz a tény és ez van a 
köztudatban, ez alapvetően hoz ilyen hatásokat, mint ebben az esetben. Azért nem történt meg 
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eddig a kiértesítés, mert ez akkor fog megtörténni, ha megtörténik a végleges megállapodás a 
Magyar Állammal és a Készenléti Rendőrséggel. Azt reméli, hogy ez jövő hét elejére 
megszületik, ettől a pillanattól kezdve a jegyző úr feladata, hogy nem csupán értesítse az ott 
lévő bérlőket, hanem összehívja és egy korrekt tájékoztatást adjon a megfelelő adatok 
birtokában, hogy meddig kell, hogy elhagyják a Pártok Házát és ahol elhelyezési 
kötelezettségük van, ott milyen lehetőséget, milyen helyet tudnak számukra biztosítani. Azt 
gondolja a jövő héten eljutnak odáig, hogy a jegyző úr kér egy találkozót az ingatlan 
használóktól és a bérlőktől. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Ha már beszélt a közösségi tervezésről és arról, hogy a lehető 
legnagyobb sürgőséggel szeretné elkezdeni ezt a folyamatot, kérdése, hogy a közösségi 
tervezésnek milyen formáit, milyen eszközeit szeretné alkalmazni? Ki van-e ez már találva, 
vagy adott esetben elindult egy gondolkodás polgármester úrban és várja ehhez is a javaslatokat 
állítsák közösen össze, ezt is el tudja fogadni, de azt is, hogy van már esetleg egy menetrend, 
egy forgatókönyv? Sokféle módszertana van egyébként a közösségi tervezésnek participate 
várostervezésnek hívják szakszerűen, de kíváncsi rá, hogy milyen lehetőségeket kíván 
teremteni a kaposváriak számára, mert meggyőződése, hogy nem pusztán a cseriek szeretnének 
részt venni egy ilyen típusú városfejlesztésben, hanem adott esetben más kaposváriak is 
szeretnék kivenni a részüket. 
  
Szita Károly polgármester: Cserben a cserieké lesz a döntő szó. Csírái vannak meg 
Magyarországon is, főépítész asszonynak kell összeraknia ennek a forgatókönyvét és magát a 
módszertanát. Józsefvárosban történt meg ennek az első csírája Magyarországon, amikor 
Budapest ezen kerületét, közösségi tervezésnek hívva, de nem teljes egészében a közösségi 
tervezést végrehajtva tették rendbe. Főépítész asszonynak ez egy nemes feladata lesz 
összeállítani ennek a módszertanát, forgatókönyvét. Ha lesz hozzá véleménye kéri is, hogy 
segítse, saját véleményével is fogja segíteni azt, hogy milyen módszertannal történjék. 
  

-----Hozzászólások-----  
Pintér Attila tanácsnok: Nagyon jó nemzetközi gyakorlata van egyébként ennek, abból is 
lehet meríteni, hogy más városok, hogyan cselekedtek hasonló helyzetekben. Nagyon kellemes 
meglepetés érte most, mert sokkal világosabban és egyértelműben beszél erről a helyzetről, ami 
a Cseri parkban kialakult, mint korábban. Most nincs arról szó, hogy hogyan fognak majd a 
határvadászok beavatkozni közbiztonsági kérdésekben, hogy eljárhatnak-e, vagy nem. 
Mindazzal együtt mindenki elfogadja, hogy a városrész lakóinak biztonságérzetére a laktanya 
létesítése jó hatással lesz majd, ez kétségtelen. Csak felesleges arról beszélni, hogy 
intézkedhetnek-e ezek a rendőrök, vagy nem intézkedhetnek, mikor avatkozhatnak be és mikor 
nem. Számára sokkal fontosabb volt az, amit ma mondott azokhoz képest, amit korábban 
említett a kérdések kapcsán. Nagyon fontosnak tartja, hogy végre elszánta magát a Cseri park 
rehabilitációját illetően és ki akarja találni azt a funkciót, ami élhetővé teszi a városrész lakói 
számára, elsősorban a kaposváriak számára a Cseri parkot. Meggyőződése, hogy a Cseri park 
az nemcsak a cserieket fogja majd érdekelni, hanem a kaposváriakat is fogja érdekelni, hiszen 
egy nagyon nagy területről van szó, amit hogyha jól hasznosítanak, akkor valószínűleg az egész 
város élvezheti majd annak a funkcióját. Ez egy nagyon fontos szempont, benne a legtöbb 
gondolatot ez indította el, hogy vajon a Cseri park rehabilitációját hogyan lehet, milyen 
forgatókönyv alapján lehet megvalósítani. Érti a gondolkodását, hogy szeretne minél több 
beruházást odatelepíteni annak érdekében, hogy ez a rehabilitáció nemcsak a parkot illetően, 
hanem a városrész egészét illetően meg tudjon valósulni és el tudjon indulni. Generálni kell ezt 
a fajta rehabilitációt, ezt el is tudja fogadni, azzal együtt is, hogy meggyőződése, hogy 
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egyébként a város területén a készenléti laktanya elhelyezésére találnának más alkalmas 
területet is. Akár a Füredi úti laktanya környéke, vagy akár a laktanyában, de lehetne más 
helyszíneket is említeni, de ez már nem is érdekes. Kicsit úgy érzi most ebben a kialakult 
helyzetben, hogy a Cseri park rehabilitációjának, illetve a városrész rehabilitációjának az ára 
lett a készenléti laktanya elhelyezése, de nem bánja. Ha ez az ára annak, hogy egy jelentős 
városrészt el tudnak indítani a rehabilitáció útján, akkor legyen, akkor támogatja, mert 
fontosnak tartja. Abban igaza van, hogy egyébként egy városban az összes urbanizációs 
feladatot számon kérni a városvezetéstől nem lehet, de az is tény, hogy a városvezetésnek van 
abban felelőssége, hogy ezeket az urbanizációs folyamatokat hogyan kezeli, hogyan reagál rá, 
vagy adott esetben hogyan próbálja meg előmozdítani, vagy generálni ezeket a folyamatokat. 
Kérte 2 perc hozzászólási idő megadását. 
  

Szavazás eredménye  
#: 4242   Száma: 17.06.08/18/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 11:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület 2 perc hozzászólási idő megadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 11 73.33 61.10 
Nem 3 20.00 16.67 
Tartózkodik 1 6.67 5.56 
Szavazott 15 100.00 83.33 Nem szavazott 3   16.67 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
Pintér Attila tanácsnok: Ugyanakkor mindenképpen felelőssége a városvezetésnek és a 
döntéshozóknak, hogy mennyire kiegyensúlyozottan próbál fejlesztéseket megvalósítani a 
különböző városrészeken. Természetesen vannak időszakok, amikor az egyik városrészen van 
a fókusz és vannak időszakok, amikor inkább egy másik városrészen van a fókusz. Szeretnének 
oda eljutni, hogy végre megtalálják azt, hogy a vasúttól délre eső területeknek mikor találják 
meg a fejlesztési fókuszát, mert jó lenne oda eljutni. Volt korábban elképzelés a Cseri parkra a 
kalandpark, volt egy ilyen hasznosítási javaslat. Nem valósult meg, de most már ez nem számít. 
Most az számít, hogy milyen funkciót fognak majd találni ennek a területnek és ezzel a 
kiegészítéssel együtt, meg azzal, hogy elfogadta az előző rendkívüli Közgyűlésen a javaslatát, 
és megkérdezte a cserieket, ezt elfogadja és ezekkel a kiegészítésekkel együtt a város 
rehabilitációs szándék és funkció és az, hogy megkérdezte a városrész lakóit, azt jelenti a 
számára, hogy ezt az előterjesztést a mai napon el tudja fogadni és támogatni tudja. 
 
Felder Frigyes tanácsnok: Köszönte a választ, sokkal inkább arra volt kíváncsi, hogy a 
polgármester úr elképzelései, illetve akikkel erről a kérdésről szokott beszélgetni a Cseri 
városrésznek milyen funkcióját látja?  
 
Szita Károly polgármester: Családi lakóövezet marad. 



64  

Felder Frigyes tanácsnok: Ez egy világos koncepció, amit polgármester úr felvázolt, így az 
előterjesztést és a rendkívüli Közgyűlésen kifogásolt dolgokat nem tartja fent, most már látja 
világosan a célt és ezt a célt tudja támogatni, hogy ennek van ok okozati összefüggése. Van egy 
világos koncepció, ami mellett ez a beruházás indokolt és akkor így támogatja. 
 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok: Tolmácsolta a Cseri városrész lakóinak az 
üzenetét. Tegnap fogadóórán megkeresték, akik nem tudtak elmenni a fórumra és köszönték, 
hogy végre gondolnak az ott élőkre és a családokra, és nagyon pozitív véleménnyel keresték 
meg az utca lakói, a környék, hogy végre elindul valami fejlődés és már tovább menve remélik, 
hogy a Töröcskei tó és a környéke is felújítását kap és ott is elkezdődik a rendbetétel. Nagyon 
szeretnének egy játszóteret és tényleg üdvözlik, és köszönnek mindent. 
 
Kováts Imre képviselő: Nem dicsérni jött a Közgyűlésre, de ismét meg kellett győződnie 
polgármester úr kiváló politikai kvalitásairól, mert minden olyat elmondott a Cseri park és a 
Cseri városrésszel kapcsolatosan, amiről eddig nem hallottak. Egyetért Pintér képviselő 
társának azzal a véleményével, hogy sok felesleges és valótlan hangzott el, de ez más 
megvilágításba helyezi, amit elmondott az embert próbáló feladattal kapcsolatosan a Cseri 
városrészről. Soha nem volt ellenére, hogy a városba katonákat telepítsenek, hiszen Kaposvár 
egy tradicionális katonai város, még akkor is, ha az itt lévő katonáknak a hatása a város 
fejlődésére keveset jelentett. Elfogadja azt a kitételt, hogy embert próbáló feladat lesz a 
városrész fejlesztése, annál is inkább, mert a hivatal vezetői között már csak ott ülnek fent. 
Nincs már férfi vezető és a női vezetők sokkal teherbíróbbak, toleránsabbak, talán azt a 
munkastílust, amit képvisel, jobban tűrik és viselik, ezért garanciát lát abban, hogy azt a 
feladatot meg tudják valósítani, amit polgármester úr feléjük tűz.  
  
dr. Pintér Rómeó tanácsnok: Nagy örömét fejezte ki a tekintetben, hogy bár kezdetben volt 
némi szkepszis a Közgyűlésben lévők között a beruházással kapcsolatban, de nagyon örül, hogy 
belátták, hogy ez egy nagyszerű dolog és rendkívüli jó hatással lesz a Cseri városrészre és úgy 
gondolja, hogy mind az egész városra. Azonban felhívta az ellenzéki pártok képviselőit, 
különös tekintettel az MSZP-jét, hogy megismételve azt, hogy a támogatásukat kifejezték, azért 
a pártnak egy másik helyi elnöke tulajdonképpen egy olyan teátrális műsort rendezett a Cseri 
városrészben lévő fórumon, hogy egyszerűen szóvá kell, hogy tegye. Mind az az ordibáló 
hangnem, amellyel a régió rendőri vezetőit, mind a polgármestert illette az abszolút méltatlan 
volt mind az MSZP-hez, mind Kaposvárhoz, mind a cseri lakókhoz. Ezt még elnéznék, de az, 
hogy a fórumra megjelenő cseri lakosokat, akik éppen a véleményüket mondják el, sőt olyan 
véleményt is, ami az övével egybevágó. Ezeket a lakosokat leordibálni, hülyézni, vén hülyézni 
úgy gondolja teljes egészében vállalhatatlan és arra kérné az MSZP elnökét, hogy e tekintetben 
tegyen rendet a pártján belül, mert ez teljesen egészében vállalhatatlan, aki ebben a városban él 
és mozog. 
  
Kováts Imre képviselő: Csak annyit jegyezne meg Pintér képviselő társának, hogy egyetlen 
egy ellenzéki képviselőnek nem volt kifogása a határvadász bevetési osztály idetelepítéséről. A 
helyszínnel volt, pontosítsanak. Legyen tárgyilagos és akkor jó barátságban maradnak. 
  
Pintér Attila tanácsnok: Nem tudja, hogy az előbb említett személy mit és hogyan tett ezen a 
fórumon, de szeretné elmondani, hogy elsősorban az MSZP Kaposvári Szervezetéért tartozik 
felelősséggel, meg saját magáért. Mindenki a saját tetteiért, cselekedeteiért, stílusáért kell, hogy 
feleljen és a politikusok esetében, a közéleti emberek esetében azt gondolja, hogy a legfőbb 
mérföldkő a választás, akkor minősítik az ő személyét, stílusát és szándékait. Az előbb említett 
személy esetében is valószínűleg így lesz majd, hogyha indulni fog bármilyen választáson, ezt 
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most nem tudja megmondani. Azt szeretné mondani, hogy az illető személy nem tagja az MSZP 
Kaposvári Szervezetének, így semmilyen felelősséget nem tud vállalni a stílusáért és 
cselekedeteiért, nem is szeretné ezt megtenni. Azért tud felelősséget vállalni, amit a városi 
szervezet képvisel és amit, személy szerint ő. 
  
Szita Károly polgármester: Megköszönte a véleményeket. Először a női kvótáról, amit 
országos átlag felett teljesít, de jól döntött őszintén mondja. Jól döntött akkor, amikor vezető 
munkatársainak legalább 70 %-a hölgy ez van most a Polgármesteri Hivatalban. Helyes döntést 
hozott, amikor élt a lehetőséggel, hogy kollégákat kellett keresni és kinevezni. Sokkal többre 
képesek, mint sok férfi. Régen kalandpark lenne, ha az MSZP Kormány nem utasította volna 
el. Vannak igazságok, amiket nem szabad elhallgatni és ki kell mondani, minden hátsó és rossz 
szándékot nem feltételezve. Vannak olyan Kormányok, amelyek támogatják Kaposvárt, 
vannak, amelyek nem támogatták, ezek tények. Most megcsinálnak valami mást. Örül a 
megfogalmazott véleményeknek. Ne tegyék zárójelbe a közbiztonságot ott minden nap 100 
ember intézkedésre jogosult szabadkártyás lesz, abból a körzetből indul ki, nagyon fontos 
szempont a közbiztonság tekintetében. Ma nem az a kérdés, hogy ha jön egy befektető 
Kaposvárra, hogy mennyi a telekár, nem is az, hogy mennyi a helyi adó, hanem az, hogy 
mennyire biztonságos a város. Ez az első kérdés, amit ma feltesznek. A befektetők most már 
azt teszik, hogy előtte futárokat küldenek az adott területre és már azzal a tudattal jönnek, hogy 
a saját felmérésükre mit mondtak a város lakói, aztán kíváncsiak a polgármester válaszára is, 
hogy azonos-e a városlakóival. A biztonság van az első helyen, ez az, amelyik meghatározza a 
jövetelt. Az, hogy az ember elérje azt a célt, amit a képviselők teljesen világosan átlátva 
fogalmaztak meg, hogy mi a célja gyakorlatilag az egésznek középtávon, ahhoz mindig kell 
valami, amely segíti ezt a célt elérni és ez a biztonság. Megköszönte mindenkinek a 
hozzászólását, a támogatását, kérte, hogy fogadják el ezt az előterjesztést. Kérte jegyző urat, 
hogy az ingatlan értékbecslések elkészültével, a Készenléti Rendőrséggel való tárgyalással, 
hogy még a nyár előtt megszülessenek a döntések jövő hét hétfőre készítsék elő az előterjesztést 
és állapodjanak meg véglegesen az állammal, a rendőrséggel és hétfőn döntsenek róla. 
 

Szavazás eredménye  
#: 4243   Száma: 17.06.08/18/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 11:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
 



66  

108/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár településrendezési 
eszközeinek módosítására vonatkozó változtatási szándékok elfogadásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és Szabályozási 

valamint Szerkezeti Tervét módosítja a Cseri park területén határvadász bevetési osztály 
körletépületének elhelyezése vonatkozásában. A beruházási célterületet kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítja. A partnerségi egyezetésbe bevonja a beruházót. A módosítás költségeit 
a beruházó vállalja. 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:     2017. október 30. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát a kertvárosi 

lakóterületek építési övezetére vonatkozó, építési hely kijelölésének és a saroktelkek 
beépítési %-nak vonatkozásában módosítja.  

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:     2017. október 30. 

 
 
 

-----19. Előterjesztés zártkerti ingatlan belterületbe vonásáról-----  
 

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

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

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----  
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Szavazás eredménye  
#: 4244   Száma: 17.06.08/19/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 11:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
109/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a zártkerti ingatlan belterületbe 
vonásáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a Lonkai út 22702 hrsz alatti ingatlant a 
szabályozási terv szerint belterületbe csatolja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:             2017. június 15. (a közlésre) 

 
 

-----20. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 4. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 
helyiségcsoport (Stühmer) hasznosításáról-----  

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

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

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----  
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Szavazás eredménye  
#: 4245   Száma: 17.06.08/20/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 11:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
110/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő u. 4. szám alatti 181 m2 alapterületű 
üzlethelyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot – amennyiben a bérlő hiánypótlási 
kötelezettségének eleget tesz - érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást 
eredményesnek minősíti. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2017. június 15. 
napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 45.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Horinfo 
Kft. (7400 Kaposvár, Vasvári Pál u. 1.) részére cukrászda és kávézó üzemeltetése céljára a 
műemlékileg védett pult és berendezés megtartási kötelezettségével. A bérleti díj évente az 
infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a 
bérlőt terhelik. 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Molnár György gazdasági igazgató 
       Határidő:                 2017. július 15. 
 
 

-----21. Előterjesztés eszközök térítésmentes átadás-átvételéről -----  
 

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

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

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----  
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Szavazás eredménye  
#: 4246   Száma: 17.06.08/21/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 11:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
111/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Város 
Közbiztonságáért Alapítványtól térítésmentesen átvesz 2 garnitúra közlekedési tábla szettet és 
64 db gyermekbicikli csengőt, 2 db laminálógépet, melyeket a Somogy Megyei Rendőr-
főkapitányság részére adományozza azzal, hogy azok a Kaposvári Rendőrkapitányság 
használatába kerüljenek. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az eszközök adományozásával kapcsolatos 
megállapodást aláírja. 
 
Felelős:                                 Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                    dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:                              2017. június 15. 
 
 

-----22. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről-----  
 

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

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

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----  
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Szavazás eredménye  
#: 4247   Száma: 17.06.08/22/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 11:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
112/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalában 2017. december 27-29. között igazgatási szünetet rendel el. A Közgyűlés felkéri a 
jegyzőt, hogy az azonnali intézkedést igénylő esetekre hatósági és anyakönyvi készenlétről, 
valamint az ügyfelek tájékoztatásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző (készenlét és az ügyfelek tájékoztatása) 
 dr. Gróf Regina irodavezető (dolgozók tájékoztatása) 
Határidő: 2017. december 10. 
 
 

-----23. Előterjesztés a Közgyűlés 2017. évi munkatervének felülvizsgálatáról-----  
 

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

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

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----  
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Szavazás eredménye  
#: 4248   Száma: 17.06.08/23/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 11:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
113/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. év II. félévi munkatervét az előterjesztés 
mellékletének megfelelően elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:   2017. december 31. 
 
 
 

-----24. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról-----  
 

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

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

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----  
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Szavazás eredménye  
#: 4249   Száma: 17.06.08/24/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 11:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
 
114/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 154/2016. (IX. 22.) 

önkormányzati határozat 2. és 3. pontjának határidejét 2017. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. december 31. 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2/2017. (I. 26.) 

önkormányzati határozat 9. pontjának határidejét 2017. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. december 31. 
 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a polgármester 2017. évi 

szabadságának ütemezésére adott tájékoztatatást. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 Határidő:  folyamatos 
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4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 25/2017. (II. 23.) 
önkormányzati határozat 4. pontjának határidejét 2017. augusztus 31-re módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. augusztus 31. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 45/2017. (III. 7.) 

önkormányzati határozat határidejét 2017. augusztus 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. augusztus 31. 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 79/2017. (IV. 27.) 

önkormányzati határozat határidejét 2017. július 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 Határidő:  2017. július 31. 
 
 

-----25. Előterjesztés Képviselői közös indítvány, az európai béruniót célzó polgári 
kezdeményezés támogatásáról-----  

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----  
 
Szita Károly polgármester: Kérte, ha szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 
  
Kiss Tamás képviselő előterjesztő: Ami mindannyiuk számára ismert és világos a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom, ebben az esetben úgy gondolja mindegy, hogy melyik párt, a 
legfontosabb a cél. A Jobbik kezdeményezésére 8 európai ország Magyarország mellett még 
Horvátország, Lengyelország, Szlovákia, Románia, Bulgária és Lettország képviselői 
elfogadták és írták alá az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés nyilatkozatát. Az 
Európai Bizottság ezt megtárgyalta és május 17-én jóvá is hagyta a kezdeményezést. 
Mindannyiuk számára nyilvánvaló tény, hogy a Kelet-közép Európai régióban az átlagkereset 
továbbra is a Nyugat-európai kereset töredéke. Jól látható, hogy már a jelentős különbségek 
miatt tömegessé vált a munkaerő áramlás Nyugat-Európába. Biztos van mindenkinek olyan 
ismerőse, aki már ott dolgozik és nem kalandvágyból ment oda, így a szabad munkaerő áramlás 
egyirányúvá vált és csak az árunió valósult meg. Azonban a kezdeményezés nemcsak az európai 
bérekről szól, hanem a versenyképes hazai vállalkozásokról, kohéziós politikáról és emellett 
kiemelten fontos, hogy a helyi közösségek képviselők útján is kinyilvánítsák a jogos igényüket, 
azzal kapcsolatban, hogy egyenlő munkáért egyenlő bér jár. Polgármester úr az előző 
Közgyűlésen javaslatot tett, illetve azt mondta, hogy akinek javaslata van arra nézve, hogy 
hogyan tudnák akár a kaposváriaknak munkabérét is emelni abban partner lesz. A májusi 
levélben, amit kiküldött a lakosságnak azt írta, hogy az az egyik legfontosabb cél, hogy 
mindenkinek olyan munkája legyen, amiért tisztességes bért is fog kapni. Ez a nyilatkozat lehet 
az első lépés afelé, amely mindannyiuknak célja a magyar ember magyar földön éljen és nem 
pedig rabszolgaként gürizzen. Magyarországnak és benne Kaposvárnak sem szabad hagynia, 
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hogy csak összeszerelő üzem legyenek. Többet kell költeniük oktatásra, fejlesztésre és a több 
hozzáadott értékkel magasabb béreket tudnak kiharcolni és emellett bizonyítható, hogy a KKV 
szektor is erősödni fog. Az is nyilvánvaló természetesen, hogy nem lesz jobb egyik napról a 
másikra, de nekik kell megtenni pártpolitikától függetlenül az első lépést azért, hogy ebben az 
országban jobb legyen, mert a multi nem fogja ezt megtenni. Fontos lépés ez, mert 2001 óta 10 
%-kal csökkent a kaposvári járásnak a lakossága. Fontos lépés, mert Somogy megye vásárlóerőt 
tekintve a második leggyengébb megye az országban. Fontos lépés ez, mert üzenetértéke van, 
amellyel azt üzenik a kaposváriaknak, hogy nem hagyják, hogy itt a városukban pofátlanul 
alacsony bérekért dolgozzon akár a magyar melós, akár a magyar értelmiségi, vagy bárki más. 
Polgármester úr a cél közös, egy jobb, élhetőbb Kaposvár megteremtése, ennek egyik lépése a 
sokból ennek a nyilatkozatnak az elfogadása. Váljanak követendő példává, hogy ne irigykedve 
nézzenek más országokra, legyen munka is és megfelelő megélhetéshez lehetőség is. Ezek 
polgármester úr szavai egy másik nyilatkozat elfogadása kapcsán. Arra kérte, hogy tegyék félre 
a pártpolitikát és ettől függetlenül támogassák ennek a nyilatkozatnak az elfogadását. 
 
 

-----Kérdések-----  
 
Pintér Attila tanácsnok: Miért pont az Európai Bizottság, miért nem az Európai Uniónak 
bármelyik másik szerve? Több fontos szerve van az Európai Uniónak, miért pont az Európai 
Bizottsághoz kellene fordulni, miért tőlük várnak ebben fordulatot? 
  
dr. Szép Tamás tanácsnok: Az előterjesztés tartalmazza, hogy 8 ország képviselői fogadták 
el és írták alá. Kik, az egész parlament, minden ország képviselője? Mert nem tud róla, vagy 
csak Magyarországon 1 képviselő, Horvátországban 1 képviselő, vagy hogyan, ez nem derült 
ki. Önök, hogy képzelik el azt, hogy egységes bért hosszabb távon megadnak. Felemelik itt 
Magyarországon a béreket négyszeresére és fizesse meg a Magyar Állam, vagy megvárják, 
hogy a háromnegyed részét az Európai Unió odaadja majd minden magyar vállalkozónak? 
  
Szita Károly polgármester: A politika az mindig csalafinta, jobb néha csöndben maradni.  
  
Kiss Tamás képviselő előterjesztő: Hogy kik írták alá ebben a 8 országban ezt a nyilatkozatot, 
minden országban parlamenti pártoknak a vezetői, képviselői azok, akik aláírták. Az, hogy hogy 
képzelik el a béremelést nyilván komplexebb dolog. Kell ezért tenni az Európai Uniónak is és 
a mindenkori Magyar Kormánynak is. Példaként az Opel Németországban egy autó 
előállításához a munkabér, amit elő kell teremtenie az 2.150 €, magyarországi Opel gyárban 
ugyanez a munkabér 413 €. Fontos megemlíteni itt, hogy a hozzáadott érték a magyarországi 
gyárban nem akkora, mint a németországi gyárban. A kérdésre a válasz az, hogy 
kutatásfejlesztésre is több pénzt kell szánni, ezáltal a hozzáadott értékek nőnek a magyarországi 
gyárakban, amellyel több bér elérhető. Nyilvánvaló, ez nem fog menni egyik napról a másikra, 
ez a kezdeményezés első lépés ahhoz, hogy elmondhassák azt, hogy nem hajlandók ugyanazt a 
munkát töredék áron elvégezni. Az, hogy a Magyar Kormány hogyan segíti a KKV szektort 
erre millió egy példát lehet találni, például az Európai Unión belül egyedülálló módon 27 %-os 
ÁFA csökkentésével, vagy a járulék csökkentéssel, vagy a szociális rendszerben az 
adókedvezménynek a bevezetésével. Az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikkének (4) bek.  
következő képen fogalmaz. Legalább 1 millió Uniós polgár, aki egyben a tagállamok jelentős 
számának állampolgárai kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság hatáskörén belül 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése 
szerint a szerződések végrehajtásához Uniós jogi aktus elfogadására van szükség.  
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-----Hozzászólások-----  
 
Mihalecz András tanácsnok: Nyilván magasabb béreket szeretne látni mindenkinél és 
magasabb termelékenységet is az országban, mint ami van. Azt gondolja, hogy ez az 
előterjesztés kampány ízű, mert a Jobbik egyébként egy olyan történetbe vágta bele a fejszéjét, 
amit nem fog megoldani, sem pedig a brüsszeli központ. Ezt a mindenkori Magyar 
Kormányoknak kell egy olyan egységes gazdaságpolitikát kialakítani és olyan lehetőségeket 
teremteni, hogy elérjék lépésről lépésre azt az életszínvonalat, amire mindenki vágyik. Vágynak 
a munkáltatók is egyébként és vágynak a dolgozók is. Ezt egyébként csak úgy uniós 
szabályzattal nem lehet. Haragszik minden olyan Kormányra, amelyik nem tett meg mindent 
annak érdekében, hogy a magyar emberek az itthon elvégzett munkájukért tisztességes béreket 
fizessenek. Nem akar bonyolultabban belemenni, mert ezt meg sem lehet beszélni egy ilyen 
előterjesztés kapcsán. Itt termelékenységet kell vizsgálni, vizsgálni kell azt a gazdasági 
környezetet, amit örököltek, amit egyik Kormány átadott a másiknak. Ehhez egyébként a 
választás előtt elszaladni Brüsszelbe ez egyébként buta, de népszerű, de semmire sem vezető 
történet. Azért nem tud vele mit kezdeni, mert egy okafogyott és zsákutcába vezető dolog, csak 
a pártokat meg az embereket felhergeli és semmire nem fog vezetni. 
  
Miháldinecz Gábor képviselő: Abban mindannyian egyetérthetnek, hogy a kaposvári bérek 
messze elmaradnak az európai országokban dolgozó bérekkel kapcsolatban. Azt is tudják és élő 
példa az, hogy Magyarországon egy magyar munkavállaló egyharmaddal többet dolgozik, mint 
a nyugat-európai kollégája, de mégis negyedével visz kevesebbet haza. Személyes példája az 
is, hogy nagyon sokan elvándoroltak Kaposvárról, az országból is, ennek jelentős része, mind 
a jobb életszínvonal miatt ment külföldre. Személyes példája az, hogy szakmájából és 
munkájából fakadóan nagyon sok problémájuk van a szakemberek megtartása kapcsán. Most 
már ott tartanak, hogy egy egyszerű összeszerelőt sem tudnak megtartani Kaposváron, vagy az 
országban, mert mindenki elmegy külföldre, aki teheti. A béruniós kezdeményezésük egy 
európai szavazás arról, hogy mindenki megpróbáljon boldogulni a saját szülőföldjén, nem több 
ennél. A bérunió elsődleges célja nem lenne más, mint a nyugati és keleti európai béreknek a 
kiegyensúlyozása, és valahogy gyökeresen meg kellene változtatni az EU gazdasági és 
támogatási politikáját. Nem feltétlenül az újabb látványelemek építésében, meg pályázat 
kiírásában kell látni a megoldást, hanem minőségi termelő üzemek építésében. Javaslatuk mögé 
már 8 ország képviselője csatlakozott és Nyugat-Európának is érdeke, hogy ezzel a kérdéssel 
el kell kezdeniük foglalkozni és ezt nem fogják 8 éven belül sem megoldani, de ezzel a témával 
foglalkozni kell. Komoly problémát fog jelenteni, belső feszültség van, nem örülnének annak, 
ha Ukrán vendégmunkások lepnék el Magyarországot, ugyanúgy, hogy Nyugat-Európa sem 
örül annak, hogy éppen Kelet-közép európai olcsó munkaerő érkezik. Kérte a Közgyűlés 
minden tagját, hogy gondolják végig, mert úgy véli, hogy ez a kaposváriak érdeke is, hogy ezzel 
foglalkozzanak.  
  
Pintér Attila tanácsnok: Az előterjesztésben is szerepel és el is mondták 1 millió aláírásra van 
szükség, hogy az Európai Bizottság felvegye témái közé ezt a kérdést. Az, hogy a kaposvári 
önkormányzat most bármilyen dekraláció mellé odaáll vagy nem, az nem fogja az 1 millió 
aláírást segíteni. Ezért mondta egyik képviselő társa, hogy ebből az előterjesztésből az világlik 
ki, hogy elsősorban ez egy politikai akció még akkor is, ha céllal mindenki egyetért. Ugyanazért 
a munkáért ugyanannyi bért kapjon mindenki, az Európai Unió is magáénak vallja ezt a célt, 
senki nem vitatja. A régió és Kaposvár helyzetét sem vitatja senki sem, az eszközöket és a 
megoldásokat kell megtalálni annak érdekében, hogy érdemi előrelépés legyen. Egy aláírás 
gyűjtés, egy ilyen típusú deklaráció aligha segíti elő ezt a kérdést. Sokaknak az együttes 
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cselekedete, egy szerves gazdasági fejlődés természetesen a mindenkori Kormányoknak a 
segítségével és koordinációjával vezethet oda, hogy ebben majd érdemi előrelépés lesz. Az 
Európai Unió is tehet ennek érdekében, de attól tart, hogy olyan fajta eszközt kellene találni, 
ami ennél hatékonyabb. Ha ezt az utat választják, akkor valószínűleg a Közgyűlésen kívül az 
utcán kell majd összegyűjteni az aláírásokat. 
 
Kováts Imre képviselő: Nem vitatható, hogy Magyarországon alacsonyak a bérek. Egy 2016. 
decemberi felmérés szerint az emberek kétharmada kevesli a fizetését. Az sem vitatható 
ténykérdés az uniós sorrendben az utolsó néhány között vannak. Ennek ellenére az óvatosabb 
közgazdászok, illetve a szakszervezetek sem számítottak arra a drasztikus minimálbér és a 
garantált bérminimum emelésére, amelyet az Orbán kormány 2017. január 1-jével törvénybe 
iktatott. Annak, hogy ennek a béremelésnek megvannak-e a gazdasági alapjai, és a jövőre 
vonatkozóan is ezt látja fontosnak, az csak a következő évben fog eldőlni, de intő példa már, 
hogy a kereskedelmi dolgozókat foglalkoztató üzletláncok a nyitvatartási időt csökkentették, és 
meglepő, hogy az elmúlt évektől eltérően drasztikusan megemelkedett az olcsó diákmunka 
iránti igény. Söpörjenek a saját portájuk előtt, tény az is, hogy a képviselő-testület hivatalában 
dolgozó köztisztviselők illetményalapja közel egy évtizede nem változott, nem emelkedett. 
Hasonlóan a munkájukat segítő ügykezelők átkerültek a munkatörvénykönyve hatálya alá, ami 
számukra hátrányt jelent. Az is tény, hogy a Polgármesteri Hivatal intézményeiben dolgozó 
közalkalmazottak bértáblája szintén nem változott évek óta. Közelmúltban foglalkozott a 
Parlament is a nyugdíjasokkal és azt tudják, hogy évtizedek óta nem emelkedett a 
nyugdíjminimum összege. Azt gondolja, hogy ezen a területen dolgozók a Kormánytól várják 
a segítséget és a képviselő-testületnek illene ezt észrevenni a Kormány felé élni felterjesztéssel 
ezekben az ügyekben. Nem teszik. Az, hogy Jobbiknak van egy ilyen hosszú távú, többen 
mondják politikai ízű kampánya, programfelhívása nem tartja rossznak. Azért mert 2020. után 
a kohéziós alapok elvileg megszűnnek, a felzárkóztatási programok megszűnnek, kevesebb lesz 
az uniós támogatás, ha ez a hét vagy nyolc országnak a felhívása elegendő lesz arra, hogy 
elgondolkodjanak azon, hogy meg kellene hosszabbítani azt a ciklust, amikor a 
Magyarországhoz hasonló országok gazdaságfejlesztése további támogatást ígér, akkor már 
megérte. Mihalecz képviselő társa jól mondta, termelékenységről van szó, nem egy másfajta 
dolgot kívánnak, csak azt, hogy a magyar dolgozó 1 kg kenyérért ne négy órát dolgozzanak, 
hanem csak annyit, mint amit a nyugat-európai országokban dolgoznak. 
  
Kiss Tamás képviselő előterjesztő: Abban egyetérthetnek, hogy ez mindenki számára egy 
fontos cél ezzel kapcsolatban nem is kíván mit mondani. Többen említették, hogy ez egy 
politikai kampány, bárki megtehette volna, hogy ezt az aláírásgyűjtést kezdeményezi, senki 
előtt nem volt tiltva. Úgy gondolja nem a párt a fontos, hogy melyik tette meg, hanem a cél a 
fontos, az, hogy nem fogják egyik napról a másikra elérni ez is teljesen biztos. Az, hogy 
politikai kampány íze van, nem tartja annak azt, hogy a magyar embernek, ha hasonló 
teljesítmény nyújt, akkor ugyanannyit kell keresnie, mint a nyugat-európainak. Nem tartotta 
politikai kampánynak azt sem, amikor 2015. december 10-i Közgyűlésen volt előttük az az 
előterjesztés, hogy „Előterjesztés a kormány migránsügyben kialakított álláspontjának és a 
kötelező beléptetési kvóta elleni aláírásgyűjtés támogatásáról”. Azt sem tartotta politikai 
kampánynak, megszavazta ezt a támogatást. Azt gondolja, hogy a kettő abban egyezik, hogy 
Magyarországra veszélyt jelenthet. Veszélyt jelenthettek a migránsok is, és veszélyt jelenthet 
az is, hogy nincs olyan fizetés Magyarországon, ami miatt már nem lehet számokban mérni azt 
a fajta elvándorlást, ami Nyugat-Európa felé történik és nagyon sokan családostól mennek ki. 
Azok a családok ott kezdenek új életet, nem lesz visszatérési kedvük, sem lehetőségük, ott 
fognak megöregedni, meghalni és ezzel Magyarország véleménye szerint az egyik legnagyobb 
kihívás elé néz, hogy a lakóit a magyar határokon belül tudja tartani. 
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Szavazás eredménye  
#: 4250   Száma: 17.06.08/25/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 11:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 5 29.41 27.78 
Nem 1 5.88 5.56 
Tartózkodik 11 64.71 61.10 
Szavazott 17 100.00 94.44 Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
115/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy nem támogatja az „Egyenlítsük 
ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!“ című európai polgári kezdeményezést. 
 
 
 

-----26. Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról-----  

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

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

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----  
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Szavazás eredménye  
#: 4251   Száma: 17.06.08/26/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 11:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
116/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2017. évi 
költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
  

-----27. Előterjesztés alapítványi támogatásokról -----  
 

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

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

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----  
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Szavazás eredménye  
#: 4252   Száma: 17.06.08/27/0/A/KT 
Ideje: 2017 június 08 11:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés:  
117/2017. (VI. 8.) önkormányzati határozat: 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
1. A Köznevelési és Kulturális Támogatási Keret terhére 
 

- Mikrokozmosz Alapítvány részére     160.000,-Ft (Károly Barna Zsolt csellista Indiai Egyetemen töltendő kurzusával kapcsolatos költségekhez) 
 
 
2. A Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat Részönkormányzati Kerete terhére 
 

- Kaposfüredi Gyermekekért Alapítvány részére   50.000,-Ft (szabadidős programjai lebonyolításához) 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. augusztus 31. 
 

-----28. Interpelláció-----  
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----  

-----Különálló interpelláció: 1-----  
 
Miháldinecz Gábor képviselő: A töröcskei bekötő út kapcsán, már sokadjára történik a 
felújítás. Kérdése az, hogy a munkálatok finanszírozója ki, és az elmúlt 10 évben mennyit 
költöttek ennek az útnak a felújítására és miért kell minden évben visszatérni ennek a 
felújítására, nem lehet egyszer normálisan megcsinálni, hogy jó legyen?  
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dr. Csillag Gábor jegyző: A 2017.06.01. napján a töröcskei bekötőútra vonatkozóan benyújtott 
interpellációja kapcsán az alábbiakról tájékoztatta. Kaposváron a töröcskei bekötőút 
karbantartási munkálatait Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága végezteti Kaposvár 
Közigazgatási területén az útjavításokra szerződtetett vállalkozó közreműködésével. Az elmúlt 
tíz évben nagyságrendileg 2 millió forint összegben történtek útjavítási munkálatok a törcskei 
bekötőúton. Kérte az interpellációra adott válasz elfogadását. 
 
 

-----Interpelláció elfogadása-----  
 
Miháldinecz Gábor képviselő: Az interpellációra adott választ elfogadta. 
  
Szita Károly polgármester: Később, hogy ne legyenek viták ez önmagában kérdés volt. Az 
Ön által felvetett témát meg lehetett volna fogalmazni interpellációként is, de nem ezt tette. 
Csak a figyelmét hívta fel arra, hogy ezt kérdésként kellett volna kezelniük.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 
 
 

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


