Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése
JEGYZŐKÖNYV
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Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza.
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva.
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester: Köszöntött mindenkit a mai rendkívüli Közgyűlésen.
Megállapította, hogy a testület 14 tagja jelen van, így a mai képviselő-testületi ülés
határozatképes.
Kérte, hogy szavazzanak a napirendről.
Szavazás eredménye
#: 4263
Száma: 17.06.30/0/0/A/KT
Ideje: 2017 június 30 11:01
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
14
0
0
14
0
4
18

Szav%
Össz%
100.00
77.78
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
77.78
0.00
22.22
100.00

124/2017. (VI. 30.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kiküldött meghívó szerint elfogadta napirendjét.
1. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
2. Előterjesztés a Pro Iuventate Alapítvány alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
3. Előterjesztés a Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány támogatásáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Molnár György igazgató

4. Előterjesztés a zártkerti és belterületi utak, járdák karbantartási és kisebb
felújítási feladatairól
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Szirják Imréné igazgató
Molnár György igazgató
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5. Előterjesztés a 2017. május 15-én bekövetkezett felhőszakadás következménye
miatt benyújtott vis maior pályázatról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Szirják Imréné igazgató
-----1. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester: Az előterjesztésben azt kéri, hogy átruházott hatáskörben hozott
döntésekről döntsenek, mely szerint a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság hatáskörébe
utalnak döntéseket.
-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4264
Száma: 17.06.30/1/0/A/KT
Ideje: 2017 június 30 11:02
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
14
0
0
14
0
4
18

Szav%
Össz%
100.00
77.78
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
77.78
0.00
22.22
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 31/2017.(VII.4.)
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
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-----2. Előterjesztés a Pro Iuventate Alapítvány alapító okiratának módosításáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4265
Száma: 17.06.30/2/0/A/KT
Ideje: 2017 június 30 11:03
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
14
0
0
14
0
4
18

Szav%
Össz%
100.00
77.78
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
77.78
0.00
22.22
100.00

125/2017. (VI. 30.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy elfogadja a „PRO
IUVENTATE” Alapítvány Alapító Okiratának az előterjesztés mellékletét képező módosító
szövegét, valamint a módosításokkal egységes szerkezetű Alapító Okiratot. Egyúttal
felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosításának és az egységes szerkezetű
Alapító Okiratnak az aláírására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Csillag Gábor jegyző
azonnal

-----3. Előterjesztés a Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány támogatásáról ---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester: Köszöntötte dr. Kerekesné Pytel Anna elnök asszonyt és Kecskés
Miklós kuratóriumi tagot. A Mikrokozmosz Művészeti Alapítványból kérte, hogy vegyenek
részt a mai képviselő-testületi ülésen. Pár alapelvet rögzítene a múltkori Közgyűlésen
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megfogalmazottak miatt is, amikor a Pécsi Utcai Általános Iskola sorsáról beszéltek. Ismerve a
képviselőket és ismerve a város 1990 óta fennálló és működő testületeit úgy gondolja, nyugodt
szívvel többek nevében is kijelentheti, hogy számukra Kaposváron az az egyik legfontosabb,
hogy mindenki szabadon választhasson magának iskolát. Mindazon szülők kapják meg azt a
lehetőséget, ahová akarják íratni a gyermeküket, azt szabadon megtehessék. 13 iskola van
Kaposváron, ezek közül a szabadon választható iskolák közül a Pécsi Utcai Általános Iskola
az, amelyiket érintett egy 2008 óta zajló per. 2008-ban a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért
Alapítvány azt kérte a Bíróságtól, hogy zárja be az iskolát. Ez a per 2010-ig elhúzódott, akkor
a Legfelsőbb Bíróságon állt meg, mely elutasította az Alapítványnak ezt a kérelmét. Azt
követően az Alapítvány 2013-ban egy újabb keresetet intézett a Bírósághoz, ahol már azt kérte,
hogy a Bíróság tiltsa meg a Pécsi Utcai Általános Iskolában az első osztályoknak az indítását.
Ezt I. fokon az Alapítvány elbukta, végül is II. fokon a Pécsi Ítélőtábla úgy döntött, hogy helyt
ad ennek a keresetnek és megtiltja az első osztályoknak az indítását. A kereset ellen
felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be és ezt a Kúria októberben fogja tárgyalni. Természetesen
legutóbb elfogadták a bírósági döntésnek is megfelelő deszegregációs tervüket és akkor
fogalmazták meg a képviselő hölgyek és urak is e tekintetben a véleményüket. A leendő elsős
gyerekek gyakorlatilag azt a lehetőséget kapták meg abból a körzetből, hogy a Pécsi Utcai
Általános Iskola környékén élő diákok valamennyi általános iskolába beiratkozhatnak. Annak
az lett a vége, hogy mégsem szabadon mentek, szabadon mehettek, de mégsem külön-külön
indultak el iskolát választani az első osztályos diákok, hanem az első osztályos beíratandó
diákok jelentős része egy másik kaposvári iskolába jelentkezett be és ennek az az eredménye,
hogy két éven belül az az iskola is könnyen spontán szegregált iskolává válhatott volna. Nagy
volt a bizonytalanság az ott élő szülők között és boldog volt, amikor egy nagyon régi, 1992 óta
működő Alapítványuk, akik képviselői itt vannak közöttük, a Mikrokozmosz Művészeti
Alapítvány, aki már 12 telephelyen dolgozik Kaposváron, több mint 700 gyermekkel
foglalkozik. Bejelentkezett azzal a szándékkal, hogy szeretne még egy plusz telephelyet
létesíteni Kaposváron és egy művészeti képzésre alapozott általános iskolai oktatást szeretne
végezni. Ehhez benyújtották a szükséges engedély kérelmeket, amelyet meg is kaptak, vagyis
engedélyezte a hatóság, hogy ezt megtehetik, ezzel párhuzamosan pedig az iskolafenntartó és
az ingatlan fenntartója és tulajdonosa engedélyezte, hogy ott egy telephelyet létesíthessenek a
Pécsi utcai iskolában. Így megkapták azt a lehetőséget, ami a szándékuk is volt, hogy a
művészeti képzésre alapuló általános iskolai oktatást végezhetnek, mégpedig ebben az
iskolában az első osztályt indítanák ezzel. Erre meg van a lehetőségük és a döntésüket
egyértelműen igazolta az, hogy amikor ez a hír elterjedt gyakorlatilag nagyon rövid időn belül
20 fővel el tud indulni az első osztály a Pécsi Utcai Általános Iskolában. Ahhoz, hogy
hatékonyan tudják végezni az oktatást, az állami normatíván felül költségvetési kiegészítésre
van szükségük, ezt hozta be most a testületnek. Felder Frigyes tanácsnok urat idézné, ha nem
is szó szerint, de maximálisan osztja az általa megfogalmazott véleményt, téved az, aki azt
gondolja, hogy iskola bezárással a szegregációt meg lehet szüntetni, aki ezt gondolja, akkor
hiányzott az iskolából, vagy nem figyelt eléggé, amikor ezt tanították. Valóban ez van,
meggyőződése szerint a szabad iskolaválasztás lehetőségét és a felemelkedés lehetőségét is
biztosítani kell valamennyi kaposvárinak és az iskola kapuit nem bezárni, hanem kinyitni kell
mindazok számára, akik élni akarnak ezzel a lehetőséggel. Kérte, tárgyalják meg az
előterjesztést és fogadják el a határozati javaslatot. Amennyiben kérdésük van az alapítvány
képviselői állnak rendelkezésükre.
-----Kérdések-----
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Kováts Imre képviselő: Kérdése volt, hogy az új 14. általános iskola intézményvezetőjének
mi a neve? Miért nem szerepel, ha van neve a támogatási szerződés aláírásában, vagy esetleg
nincs is még intézményvezető?
dr. Kerekesné Pytel Anna az alapítvány elnöke: Kecskés Miklósné az igazgatója, de most
ebben az esetben, mint fenntartó úgy gondolták nekik kellene megjelenni és a kuratóriumnak.
Mivel az iskola fenntartása az a Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány jogköre.
Kováts Imre képviselő: Az volt a kérdése, hogy szerepel négy aláírási hely a szerződésben.
Az önkormányzat, az alapítvány, ellenjegyző Molnár György igazgató, és intézményvezető. Az
volt a kérdése, hogy az intézményvezető miért nincs nevesítve? Miért nem szerepel a Kecskés
Miklósné neve? Erre nem kapott választ.
dr. Csillag Gábor jegyző: A támogatást Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány köti meg. Értelemszerűen az alapítvány, mint jogi
személynek a képviselőjének kell az aláírása ott legyen. Azt látja, hogy a szerződés jobb alsó
sarkában ott van az intézményvezető megnevezés, ez nem egy lényegi feltétel, ha az alapítvány
úgy kívánja, hogy rajta legyen, akkor rajta lesz, nem érvényességi feltétele a szerződésnek.
-----Hozzászólások----dr. Giber Vilmos tanácsnok: Bizottsági ülésen is elmondta, és polgármester úr is említette,
hogy 2008 óta szinte loki kígyóként tulajdonképpen tekereg köröttük ez a probléma. Arra lenne
kíváncsi, hogy felmérte-e a hátrányos helyzetű gyermekek védelmében fellépő alapítvány, hogy
azóta mennyi kárt okozott pontosan annak a társadalmi rétegnek, akinek a legnagyobb szüksége
lenne a nyugodt, kiegyensúlyozott oktatásra?
Pintér Attila tanácsnok: Hogy mennyire összetett és bonyolult kérdésről van szó, azt jól jelzi
Ujlaky Andrással készített interjú az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért Alapítvány
elnökével készült interjú a Beszélőben. Ez 2016. novemberében jelent meg ebben a
folyóiratban, és az interjúban rákérdeznek a kaposvári esetre is. Az alapítvány elnöke azt
mondja, hogy be kell látni ma Magyarországon ebben a kérdésben nincs hatékony jogorvoslati
gyakorlat. Az, hogy nincs hatékony jogorvoslati gyakorlat az is jelzi azt, hogy mennyire
összetett és bonyolult kérdésről van szó, amit nagyon nehéz megítélni, még egyébként jogászi
szemmel is nehéz megítélni. Nehéz megítélni szociológusként is, és önkormányzati
képviselőként is. Az interjú valahol azzal zárul, nemcsak a kaposvári eset kapcsán, hanem
nyíregyházi és nagyon sok más eseteket is megemlítve, hogy úgy néz ki, az a tendencia kezd
kibontakozni ebben a kisebbségi kérdésben, hogy az lenne a cél elsősorban, hogy a
kisebbséghez tartozó – itt elsősorban a romákról van szó – a polgárjogi öntudatát, a nemzetiségi
öntudatát kellene először megerősíteni ahhoz, hogy saját maguk tudjanak fellépni, saját
érdekükben. Nem pedig jogi eszközökkel kikényszeríteni valamilyen megoldást hanem, hogy
minden esetben olyan megoldás szülessen, amit a kisebbség szeretne, ha a kisebbség nem
szeretné azt a megoldást, amit rá akarnak jogi eszközökkel erőszakolni, akkor nagy
valószínűséggel nincs értelme választani ezt a megoldást. Ezért fogja támogatni a mai
előterjesztést és egyébként mindenkinek a figyelmébe ajánlja ezt az interjút Ujlaky Andrással,
nagyon fontos és nagyon árnyalt kérdésről van szó és maga az interjú is nagyon árnyaltan kezeli
ezt a kérdéskört.
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Kováts Imre képviselő: Számos kormányzati, vagy képviselő-testületi, a szegregáció
felszámolására irányuló intézkedést tudna felsorolni annak cáfolataként, amit a polgármester úr
akár most, akár a reggeli TV adásában elmondott, de ez meghaladná a testületi ülés 3 perces
szólási lehetőségét. Egy dolgot megemlítene – kapcsolódva Giber tanácsnok úr
hozzászólásához – a kifogásolt ítéleteket nem az alapítvány hozta meg, hanem a Magyar
Bíróság, erről nem szabad elfeledkezni. Az elmúlt 10 évben valamennyi Bíróság megállapította
az önkormányzat jogsértését, amely a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos. A képviselőtestület most ezt a bírósági ítéletet akarja fondorlatos módon kijátszani. Ez az előterjesztés azt
igazolja, hogy ma Magyarországon és Kaposváron két országot építenek, egyet maguknak
magyaroknak, egyet meg a cigányoknak. Azt gondolja, hogy polgármester úrnak Lázár János
minisztertől kellene példát venni, aki polgármesterként Hódmezővásárhelyen hasonló helyzetet
más módon kezelt. Az az út, amit követni akarnak nem járható.
Szita Károly polgármester: Megköszönte az érdemi hozzászólásokat. Neki hozhat bárki
bárhonnan különböző példákat, ha el akar menni egy orvoshoz és kiválasztja, akkor ahhoz
mehessen. Ha dönt, hogy melyik iskolába akar menni, akkor abba járhasson. Nincs erő, ami ezt
megakadályozza. Kaposvárt építik fel, Kaposvár értékeit és érdekeit képviselik. Nem hisz
azokban – osztja Pintér Attila tanácsnok úr véleményét, a bonyolult kérdés ellenére is –, hogy
erőszakkal eredményt lehet elérni, ebben nem tud hinni. Erőszakkal nem lehet eredményt elérni,
erőszakkal el lehet érni egy állapotot, az közel sem egyenlő az eredménnyel. Kérte, aki egyetért
az előterjesztéssel, szavazzon.
Szavazás eredménye
#: 4266
Száma: 17.06.30/3/0/A/KT
Ideje: 2017 június 30 11:18
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
13
1
0
14
0
4
18

Szav%
Össz%
92.86
72.22
7.14
5.56
0.00
0.00
100.00
77.78
0.00
22.22
100.00

126/2017. (VI. 30.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Mikrokozmosz Művészeti
Alapítvány részére a Mikrokozmosz Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
köznevelési tevékenységéhez a 2017/2018-as tanévben a központi normatíván felül szükséges
kiadások pénzügyi fedezetére 7.160 e Ft támogatást biztosít utólagos elszámolási
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kötelezettséggel. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az
előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Molnár György igazgató
dr. Gróf Regina irodavezető
2017. augusztus 31. (támogatási szerződés)
2018. május 31. (hosszú távú megállapodás)

Szita Károly polgármester: Jó munkát kívánt az egész stábnak. Külön köszönetét fejezte ki
az alapítványnak, hogy számít a Pécsi Utcai Általános Iskolában kiváló képességgel,
felkészültséggel rendelkező tanítók és tanárok munkájára. Ez rendkívül fontos neki, és az eddigi
múltjuk, ami több mint 700 gyerek taníttatását jelenti, az megadja számukra a kellő optimizmust
arra, hogy ez is sikeres vállalkozás lesz.
dr. Kerekesné Pytel Anna elnök: Mindenképpen példaértékűnek érzi ezt az összefogást és
nagyon köszönik, megtiszteltetés nekik, hogy ezt a művészeti nevelést itt megkezdhetik.
-----4. Előterjesztés a zártkerti és belterületi utak, járdák karbantartási és kisebb
felújítási feladatairól---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester: Arra kérte a képviselő hölgyeket és urakat, mivel ma Közgyűlésen
vannak azt kérte a kollégáitól, hogy ezt hozzák ide, mert ki szeretné egészíteni az idei – amúgy
sem kevés – út- és járda felújítási programjukat a város költségvetéséből 230 millió forinttal.
Azért, hogy még több járdát, utat tudjanak felújítani, beleértve a lakott területi zártkerti útjaikat
is, kérte, hogy ezt a megemelt összeget hagyják jóvá. Sikerült jól gazdálkodniuk, így erre nyílik
most lehetőségük.
-----Kérdések----Kováts Imre képviselő: A közmeghallgatáson említést, ígéretet tett polgármester úr arra, hogy
külterületi zártkerti utak javítására egy úgynevezett zúzógépet vásárol az önkormányzat. Akkor
80 millió forintot említett ennek kapcsán, de ebben benne volt a zúzógép vásárlása is. Mi újság
ezzel a zúzógéppel? A másik, hogy annak a 130 millió forintnak, amit most még odatolnak a
Városgondnokság felé mi a műszaki tartalma?
Szita Károly polgármester: Nem kellett törőgépet venni, mert olyan jó módon
működőképessé tudták tenni a jelenlegi törőgépet, amelyben a Holding garantálni tudta, hogy
az építési törmeléket hatékonyan, jó minőségben elő tudja készíteni arra, hogy akár útalapba,
akár pedig a zártkerti utak javítására használhatják. Lesznek, ahol kőzúzalékos javítások
történnek, lesznek, ahol aszfaltos javítás történik, a zártkertekre gondol, de ebben vannak
belterületi járdák és utak is. Igazgató asszonyék Tóth István főmérnök úrral együtt a napokban
el fognak készülni azzal a tételes és pontos listával – műszaki tartalommal is, mert eltérő –,
hogy melyik utcában mit javasolnak. Ez részben következik abból is, hogy olyan utcák is
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bekerültek ebbe részben vis maior igénynél is találkozni fognak vele, amelyek a két jelentős
vihar által okozott zártkerti utcák, amire nem is gondoltak, hogy meg kell javítani. Részben
pedig a Kaposvári beszélgetések 16 helyszínén felmerült javaslatok és problémák jogosságát
vizsgálják most és annak egy részét is berakják ide ebbe a felújításba. Forduljon nyugodtan
jövő hét utáni héten az igazgatósághoz, meg fogják tudni mondani, melyik utca milyen műszaki
tartalommal lesz megjavítva, illetve felújítva.
-----Hozzászólások----Szavazás eredménye
#: 4267
Száma: 17.06.30/4/0/A/KT
Ideje: 2017 június 30 11:23
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
14
0
0
14
0
4
18

Szav%
Össz%
100.00
77.78
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
77.78
0.00
22.22
100.00

127/2017. (VI. 30.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a zártkerti és belterületi utak, járdák
karbantartási és kisebb felújítási feladatairól szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy e
feladatok koordinálásával, szervezésével és végrehajtásával – a Műszaki és Pályázati
Igazgatóság szakmai felügyelete mellett - megbízza Kaposvár Megyei Jogú Város
Városgondnokságát. A testület a feladatok megvalósításához szükséges 230 millió Ft pénzügyi
forrást az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének út-, híd-, járda felújítási céljainál
zártkerti utak felújítására nevesített 100 millió Ft és a céltartalékban elkülönített felhalmozási
célú tartalék keretből 130 millió Ft átcsoportosításával biztosítja a költségvetési szerv részére.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Herczeg Attila városgondnokság vezető
Szirják Imréné igazgató
Molnár György igazgató
2017. november 15.
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-----5. Előterjesztés a 2017. május 15-én bekövetkezett felhőszakadás következménye
miatt benyújtott vis maior pályázatról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester: Tudniuk kell, hogy a múlt hét pénteki vihar, főleg nagyobb szél
miatt okozott vis maior támogatási kérelmeket is felmérték a kollégái. Az 10 millió forint körüli
nagyságrend, azt is jelezték a döntéshozónak, arról majd a következő testületi ülésen fognak
dönteni.
-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások----Kováts Imre képviselő: Az elmúlt években sajnos számtalan előterjesztést olvashattak, és
fordultak a vis maior kerethez. A különbség annyi volt, hogy akkor a képviselő-testületet
megtisztelték azzal, hogy felsorolták azokat a helyeket, ahol valamilyen probléma adódott a
viharkárból fakadóan. Tudták azt, hogy mit szavaznak meg. Ebben az előterjesztésben van 53,
vagy 63 helyrajzi szám, fogalma nincs szerinte senkinek, legfeljebb néhányuknak arra
vonatkozóan, hogy ezek a helyrajzi számok mit takarnak. Azt gondolja, hogy annyit a
képviselő-testület megérdemelt volna, hogy a korábbi évekhez hasonlóan kellő mélységű
előterjesztés készüljön. A másik dolog nyilvánvaló, hogy szövegezésből nyilvánvalóvá vált,
hogy vannak olyan utak, járdák, amelyeket a vihar, víz elmosott. Ennek kapcsán mindig kapott
egy képet, hogy korábban milyen minőségű munkát végeztek ott az útjavítások során. Egy
példát mondana, amit a helyi médium is lehozott. Polgármester úr elment a lakosokkal átvenni
a Pécsi utcai 1300-es járdát. A problémája ezzel az, hogy ennek a járdának egyik oldala a
házfalánál, a másik az árokba torkollik többnyire, nem tettek le járdaszegélyt. Polgármester úr
ez a járda méterenként körülbelül 33 000 folyómétert jelent, egy járdaszegély beépítve
legfeljebb 1.500-2.000.- Ft, 33-35.000.- Ft. A 42 millió forint helyett lett volna 44 millió forint.
Megnézte az átadást követő 2 nap vihar után, jó néhány helyen már alámosta a járdát, elmosta
a földet, 2 év múlva csak azok fognak emlékezni az eredeti járdára, akik részt vettek az
átadáson. Azt kérné polgármester úrtól, hogy hasson oda, hogy ne ilyen szűklátókörűen, ha
egyszer van 2,5 milliárd, akkor már néhány 10 milliót ne sajnáljanak a járdáktól annak
érdekében, hogy ne kerüljön be a Pécsi utcai 1300 m-es járdaszakasznak a többsége majd egy
korábbi vis maior kérelembe, mert elmosta az eső és nem lehet használni. Nyilvánvaló, hogy
több helyen elmosta az eső a földet mellőle.
Szita Károly polgármester: Ne maradjon szavazás előtt válasz nélkül a Műszaki Igazgatóság
munkájának a bírálata, igazgató asszony tessék parancsolni.
Szirják Imréné igazgató: Köszönte, hogy felhívta erre a figyelmüket. Legközelebb
természetesen oda fognak figyelni és a műszaki tartalom összeállítása során majd kikérik olyan
emberek véleményét, akik náluk sokkal profibbak.
Szita Károly polgármester: Nagyon köszöni, bölcs válasz volt, indulhat 2019-ben
önkormányzati képviselőnek, mert igazi politikusi válasz volt Gabika. Le a kalappal előtte, ő is
ezt válaszolta volna igazgató asszony helyében.
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Kováts Imre képviselő: Szeretné, ha megismételné azt a politikusi választ, amit nehezen értett
meg a háta mögül.
Szita Károly polgármester: Nagyon világosan mondta, ki fogja kérni a Műszaki Igazgatóság
valamennyi kollégája azoknak a véleményét, akik nála jobban értenek ehhez, és Önre
gondoltak, mielőtt a műszaki tartalmat összeállítják.
Kováts Imre képviselő: Azt gondolja, hogy építőiparban van annyi gyakorlata, mint a
kolleganőjének, de nem azzal a szándékkal szólt hozzá, hogy bárkinek a hozzáértését
megkérdőjelezze. Egyszerű, praktikus okokból tette szóvá azt, amit mindenki más normálisan
gondolkodó, nem rövidtávon gondolkodó műszaki ember szóvá tesz, hogy egy „mezőbe” nem
tesz járdaszegély nélküli járdát, mert elmossa. Még az is jobb eset, amit Balatonfenyvesen látott
a minap, volt egy 100 méteres járda két oldalt járdaszegély, elfogyott a járda és kibetonozták,
még az is jobb megoldás. Az ilyen válasz minősíti az igazgató asszonyt.
Szita Károly polgármester: A legjobb kollégájáról beszél képviselő úr és ezt az ő nevében is
kikéri az egész Hivatal nevében. Minősítheti maga, arról nem beszélve, hogy hölgyről van szó,
azt gondolja, hogy Önmagát minősíti a hozzászólása. Legközelebb igazgató asszony kérjék ki
a nagyobb tudású képviselő úrnak a véleményét, mielőtt a műszaki tartalmat összeállítják.
Szavazás eredménye
#: 4268
Száma: 17.06.30/5/0/A/KT
Ideje: 2017 június 30 11:30
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
14
0
0
14
0
4
18

Szav%
Össz%
100.00
77.78
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
77.78
0.00
22.22
100.00

128/2017. (VI. 30.) önkormányzati határozat:
1.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja 2017. május 15-én az
előterjesztésben feltüntetett helyszíneken bekövetkezett káresemény következményeinek
elhárítása során keletkezett rendkívüli kiadások megtérülése érdekében benyújtott vis maior
pályázatról szóló tájékoztatást. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a
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károsodott közterületek helyreállítása a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjainak figyelembevételével történik. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a
káreseménnyel kapcsolatos további intézkedések megtételére.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly Polgármester
Szirják Imréné igazgató
azonnal

2.
A Közgyűlés a pályázathoz szükséges önrészt, 10.054.461,- Ft-ot a 2017. évi
költségvetés felhalmozási célú általános tartaléka terhére biztosítja. Az Önkormányzat saját
erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. A káresemény
forrásösszetétele ez alapján:
Megnevezés
Saját forrás
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

2017. év
10.054.461,- Ft
0,- Ft
23.460.405,-Ft
33.514.866,- Ft

%
30 %
0%
70 %
100 %

Szita Károly Polgármester
Szirják Imréné igazgató
Molnár György igazgató
azonnal

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta.

K. m. f.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző
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