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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2017. augusztus 4. 
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 0 - 
  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 0 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
  7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  3 Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester: Köszöntött mindenkit, köszönetét fejezte ki, hogy részt vesznek 
a mai rendkívüli Közgyűlésen. Megállapította, hogy a testület 16 tagja jelen van, így a mai 
Közgyűlés határozatképes.  
 
A város fennállásának történetében még nem volt, hogy rendkívüli Közgyűlésen kérdést 
tegyenek fel. Arra kérte aljegyző asszonyt, hogy a következő rendes Közgyűlésen vegye elő a 
parlamenti SZMSZ-t és hozzon hasonló példát Kaposvárra, hogy kérdésre, interpellációra 
rendes Közgyűlésen van csak lehetőség. Ugyanakkor bármelyik képviselőnek joga van és 
lehetősége bármilyen kérdést feltenni írásban, melyre kötelességük két Közgyűlés között is 
írásban válaszolni. Így működik a parlamenti ügyrend is, erre hozzanak egy szabályozást. 
 
Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel a napirendre  
- Kaposvár Megyei Jogú Város Közbeszerzési Szabályzata módosításáról, 
-  alapítványi támogatásról szóló előterjesztéseket, valamint 
-  Kérdés napirendet. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4271   Száma: 17.08.04/0/0/A/KT 
Ideje: 2017 augusztus 04 09:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
129/2017. (VIII. 4.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére  

- Kaposvár Megyei Jogú Város Közbeszerzési Szabályzata módosításáról, 
-  Alapítványi támogatásról szóló előterjesztéseket, valamint 
-  a Kérdés napirendet. 
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1. Előterjesztés Kaposvár Településfejlesztési és Településrendezési eszközei 
módosításának jóváhagyásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

2. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

3. Előterjesztés a TOP-6.9.2-16 azonosító számú konstrukcióra a „Helyi identitás és 
kohézió erősítése Kaposváron” című pályázathoz benyújtandó konzorciumi 
megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

4. Előterjesztés a 2017. június 23-án bekövetkezett felhőszakadás következménye 
miatt benyújtandó vis maior pályázatról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
5. Előterjesztés a Kaposvári Egyetem Gyakorló Óvoda intézményvezetői 

megbízásának véleményezéséről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról, értékesítéséről 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  

 
7. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közbeszerzési Szabályzata 

módosításáról 
  Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

  Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

8. Előterjesztés alapítványi támogatásról 
  Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
             

9. Kérdés 
 
 
Szita Károly polgármester: Elmondta, a bizottságok megtárgyalták a közgyűlési 
előterjesztéseket, és valamennyi bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, így 
kérte engedjék meg, hogy mindegyik előterjesztésnél ne ismételje meg ezt a mondatát. E 
tekintetben egyhangú volt a bizottságok döntése. 
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-----1. Előterjesztés Kaposvár Településfejlesztési és Településrendezési eszközei 
módosításának jóváhagyásáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Elmondta, a rendkívüli Közgyűlés összehívására az előterjesztés 
miatt került sor. Mielőtt elmentek nyári szabadságra már jelezte, hogy a településfejlesztési és 
településrendezési eszközök módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalják, ez a Készenléti 
Rendőrség Kaposvárra jövetele miatt volt fontos. Tegnap érkezett meg a főépítész záró 
véleménye, amit vártak, mert a képviselők által is jóváhagyott eredeti megállapodásuk, amit az 
Országos Rendőr-főkapitánysággal és a Készenléti Rendőrséggel kötöttek az tartalmazta ezeket 
a határidőket, ezért kérte a találkozás lehetőségét. Szóbeli kiegészítése nincs.  
  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: A napirendi pont első részében a Keleti Ipari parkkal szemközti 
mezőgazdasági terület átsorolása ipari park céljára szerepel. Kérdése volt, hogy mire kívánják 
használni, milyen ipari tevékenységre és milyen forrásból kerül kialakításra az ipari park?  
  
Szita Károly polgármester: Ez egy 36 ha terület, amelyet 575 millió forintos támogatásból, 
amit a Modern Városok Program keretén belül megkapja Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata. A jelenlegi szabályozás szerint állami forrásból fogják kivonni a területből, a 
művelési ágból, állami segítséggel fogják a közműveit kiépíteni. Több kisebb, illetve van egy 
nagyobb vállalkozás is, akivel alpolgármester úr és maga is – reményei szerint – eredményes 
tárgyalást folytat. Azért van szükség függetlenül ettől erre az ipari parkká való minősítésre, 
mert gyakorlatilag beteltek a nagyobb területek, amely egy esetleges kaposvári ipartelepítés 
esetében lehetőséget tudnának biztosítani a befektetőknek, hogy ide jöjjenek. Bent volt 
egyébként ez a Modern Város Programukban is, ezért alakítják az ipari parkot, ha nem volt 
bent, akkor most bevették. Állami támogatással, állami segítséggel köszönte a Magyar 
Kormánynak ezt a lehetőséget, hogy ezt is biztosították számukra. 
  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Ilyen fedezet a Modern Városok Programban nem szerepel, de 
remélhetőleg szerepelni fog, ha ebben a miniszterelnök ismételten megígéri. Felemlítené, hogy 
az interpellációval kapcsolatosan volt precedens arra, hogy rendkívüli Közgyűlésen volt 
interpelláció. Jegyző úr az ő figyelmét hívta fel, hogy a következő Közgyűlésen kell elmondani. 
Csak a TV nyilvánossága előtt akarta elmondani, ezért aztán visszavonta akkor az 
interpellációját.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 4272   Száma: 17.08.04/2/0/A/KT 
Ideje: 2017 augusztus 04 09:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Szita Károly polgármester: Kérte, hogy ellenőrizzék a szavazógépet, mert technikai hiba 
miatt nem tudott szavazni. Szavazata igen, így a határozati javaslatot 15-0-0 szavazattal 
fogadták el. 
 
 
130/2017. (VIII. 4.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településfejlesztési és 
Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 195/2014. (IX.29.) számú önkormányzati 

határozattal jóváhagyott Településfejlesztési Koncepciójának I. módosítását, a 203/2016. 
(XI.10.) önk. határozat 2/c. pontjával jóváhagyott településfejlesztési döntés érdekében az 
előterjesztés 1. melléklete szerinti beérkezett vélemények tudomásul vételével a 2. melléklet 
szerinti településfejlesztési dokumentációval elfogadja, egyben elrendeli annak egységes 
szerkezetben történő feldolgozását. 

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 196/2014. (IX.29.) számú önkormányzati 
határozattal jóváhagyott Integrált Településfejlesztési Stratégia II. módosítását, a 203/2016. 
(XI.10.) önk. határozat 2/c. pontjával jóváhagyott településfejlesztési döntés érdekében az 
előterjesztés 1. melléklete szerinti beérkezett vélemények tudomásul vételével a 2. melléklet 
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szerinti településfejlesztési dokumentációval elfogadja, egyben elfogadja annak egységes 
szerkezetben történő feldolgozását. 

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

 
3.  Kaposvár Megyei Jogú Város a 377/2005. (XII.14.) önkormányzati határozattal 

jóváhagyott és többször módosított településszerkezeti tervét a 108/2017. (VI.8.) önk. 
határozat 1. pontjában előírt településfejlesztési döntés érdekében az „M13/10/2017-
OTÉK” jelű módosítás alapján a határozat 1. és 2. melléklete szerint módosítja. 

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

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város a 377/2005. (XII.14.) önkormányzati határozattal jóváhagyott 

és többször módosított Kaposvár Településszerkezeti Tervének jelmagyarázatát a 
108/2017. (VI.8.) önk. határozat 1. pontjában előírt településfejlesztési döntés érdekében 
az „M13/10/2017-OTÉK” jelű módosítás alapján a határozat 3. melléklete szerinti 
tartalommal módosítja. 

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

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M13/10/2017-OTÉK” jelű módosítás 

kapcsán az Állami Főépítész záró szakmai véleményében tett észrevételeire az 
előterjesztés 4. sz. mellékletben megfogalmazott válaszokat elfogadja. 

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

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a településszerkezet terv egységes 
szerkezetben történő feldolgozását. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 4272   Száma: 17.08.04/2/0/A/KT 
Ideje: 2017 augusztus 04 09:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 32/2017.(VIII.7.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----2. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 

49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 
Szita Károly polgármester: Több dolgot tartalmaz ez az előterjesztés egyrészt, hogy 
alkalmazott orvosaik részére is tudjanak biztosítani szolgálati lakást, ha kérik, erre jelen 
szabályozás alapján nincs lehetőség. A másik nagymértékben csökkentek a szolgálati 
lakásoknak a száma, azért mert több szolgálati lakást átminősítettek bérlakássá, ezért a Baross 
Gábor utcában egy lakást szolgálati lakássá kívánnak minősíteni. A harmadik pontja egy 
pontosítás, mely arról szól, amely jelenleg is önkormányzati tulajdonban lévő oktatási 
intézmények által használt szolgálati lakásokból van egy törlés és egy szabályozás. 
 
 

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

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

#: 4273   Száma: 17.08.04/2/0/A/KT 
Ideje: 2017 augusztus 04 09:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 33/2017.(VIII.7.) 
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
-----3. Előterjesztés a TOP-6.9.2-16 azonosító számú konstrukcióra a „Helyi identitás és 

kohézió erősítése Kaposváron” című pályázathoz benyújtandó konzorciumi 
megállapodásról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Amiért dolgoztak az elmúlt évtizedekben is leginkább ezt tartja a 
legfontosabb várospolitikai célkitűzésnek mindig, hogy az a közösség, amit erőssé tettek 
Kaposváron annak az identitását tovább erősítik. Ennek érdekében keresnek minden olyan 
lehetőséget és pályázatot, amely ezt a munkát segíti elő, erről szól a mostani előterjesztésük is 
a Területi Operatív Programból a közösség erősítésére, civilszervezetek közösség erősítő 
munkájának a támogatására, konzorciumi partnerként a Múzeummal, a Művelődési 
Központjukkal, illetve Könyvtárukkal egy 170 millió forint értékű pályázatot nyújtanának be. 
Ennek meg van a megfelelő határideje, közgyűlési döntés kell róla, itt van Önök előtt ez az 
előterjesztés. Együtt fognak szavazni a másikról, ami kiegészítés, a Könyvtáruk is felébredt 
tegnap előtt, és kérte, hogy hadd legyen a konzorcium tagja, ezért hozta be a testület elé, mert 
természetesen támogatja kérésüket.  
  

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

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

#: 4274   Száma: 17.08.04/3/0/A/KT 
Ideje: 2017 augusztus 04 09:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
131/2017. (VIII. 4.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a TOP-6.9.2-16 azonosító számú 
konstrukcióra a Helyi identitás és kohézió erősítése Kaposváron című pályázathoz kapcsolódó 
konzorciumi megállapodásról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az annak mellékletét 
képező konzorciumi megállapodást jóváhagyja. Egyúttal a Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert az Együd Árpád Kulturális Központtal, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi 
Múzeummal, valamint a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral kötendő, a pályázat 
benyújtásához, továbbá a pályázat elnyerését követően szükséges részletes Konzorciumi 
megállapodások aláírására, és későbbi esetleges módosítások elvégzésére utólagos beszámolási 
kötelezettséggel.  
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   

  Balogh Beáta igazgató  
Határidő:   2017. augusztus 31 – támogatási kérelem benyújtásának határideje 
 
 

-----4. Előterjesztés a 2017. június 23-án bekövetkezett felhőszakadás következménye 
miatt benyújtandó vis maior pályázatról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Június 23-án is kaptak egy felhőszakadást és az is okozott károkat 
kaposvári közterületeken. Augusztus 8-ig kell benyújtani a vis maior támogatási igényüket, 
több mint 9 millió forint az a kár, ami vis maiorként elszámolható. Ezt javasolják benyújtani és 
ebben kérik a segítséget. Már előre tart a jövő héttől, mert általában ilyen hőségeket nagyon 
intenzív felhőszakadás szokta követni. Mindenkit kérne arra, hogy figyeljen is erre, saját 
magára elsősorban és saját maga vagyontárgyaira is, és bizony, ha jelentős felhőszakadás lesz, 
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akkor a közmunkások hétvégén is dolgozni fognak annak érdekében, hogy minél előbb rendet 
tudjanak teremteni ebben a városban. Lehet, hogy a vis maior miatt még valamikor fognak 
találkozni, de ne legyen rá szükség. 
 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4275   Száma: 17.08.04/4/0/A/KT 
Ideje: 2017 augusztus 04 09:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
132/2017. (VIII. 4.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja 2017. június 23-án 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 károsodott közterületek helyreállítása a 
költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjainak figyelembevételével 
történik. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására 
és a káreseménnyel kapcsolatos további intézkedések megtételére. 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
Határidő:   2017. augusztus 8. 
 

2. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges önrészt, 2.852.051,- 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:  
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Megnevezés 2017. év % 
Saját forrás 2.852.051,- Ft 30 % 
Egyéb forrás 0,- Ft 0% 
Vis maior támogatási igény 6.654.783,-Ft 70 % 
Források összesen 9.506.834,- Ft 100 % 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
   Molnár György igazgató  
Határidő:   azonnal 
 
 

-----5. Előterjesztés a Kaposvári Egyetem Gyakorló Óvoda intézményvezetői 
megbízásának véleményezéséről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Véleményezniük kell a Kaposvári Egyetem Gyakorló Óvoda 
intézményvezetői megbízatását azért is, mert ez az ingatlan a város tulajdona és jó régen már 
átadták a Kaposvári Egyetemnek, hogy Gyakorló Óvodát csináljon. Végig járta valamennyi 
óvodájukat nyáron, illetve a nyári szünetet megelőző időszakban, valamint a bölcsődéket is. Így 
képben van ezek állapotáról, kíváncsi volt arra a nagy összegű felújítási programra, amit 
elindítottak, hogy mire is fordítják. Kollégái helyesen találták-e meg a legfontosabbakat és úgy 
látja, hogy igen. Először is fontosnak tartja megemlíteni, hogy óvodáik, bölcsődéik dolgozói 
kiváló munkát végeznek, nagyon hangulatosak, nagyon szépek az intézmények. Ez az óvoda 
az, amely a többi óvodához képest el van maradva a felújításban, amit a Kaposvári Egyetemnek 
kell megtennie. Fel is hívta e tekintetben a figyelmüket, hogy ezt tegyék meg. Ott viszont most 
intézményvezetői pályázatot írtak ki, mert lejárt a jelenlegi intézményvezetőnek a megbízatása. 
Két pályázó érkezett, nem az önkormányzat a kinevezője az intézménynek, ezért azzal a 
javaslattal él, hogy mivel van egy régi pályázó, aki korábban volt intézményvezető és van egy 
új, aki szintén az óvodából jött. Kollégái átnézték és azzal a javaslattal éltek, hogy mindkettőt 
alkalmasnak tartják az óvodavezetői feladat ellátásra, döntse el a kinevező, hogy kit akar, ezért 
erről szól a határozati javaslat. 
  

-----Kérdések----- 
 

Kováts Imre képviselő: Kérdése volt, hogy polgármester úr által is említett épületre vonatkozó 
állagjellemzés milyen célzattal került be az előterjesztésbe, noha nem ez volt a tárgya? Nem 
egy levelet kellett volna írni, hogy újítsák fel? Mit tehetnek ez ellen? 
 
Szita Károly polgármester: Azzal, amit a szóbeli kiegészítésében is elmondott, hogy tudjanak 
róla. Egyszer azt kéri számon, hogy nem kap mindenről tájékoztatást, most meg azt, hogy 
felhívta a képviselő-testület figyelmét is arra, hogy elégedetlen a Gyakorló Óvoda állapotával. 
Semmit nem tehetnek, csak tudjanak róla a képviselők. 
  
 

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

#: 4276   Száma: 17.08.04/5/0/A/KT 
Ideje: 2017 augusztus 04 09:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
133/2017. (VIII. 4.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy – élve a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdése szerinti véleményezési 
jogával – Kaponya Lászlónénak és Nagyné Zsilovics Tímeának a Kaposvári Egyetem 
Gyakorló Óvodának az óvodavezetői álláshelyére benyújtott pályázatát egyaránt támogatja, 
mindkét pályázót alkalmasnak tartja az intézményvezetői beosztásának ellátására. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:            2017. augusztus 6. (közlésre) 

 
 
Szita Károly polgármester: Nyugalmat szeretne erőltetni mindenkire, egy izgalmas időszak 
következik. A rombolókból is építők lesznek majd a látszat kedvéért, országgyűlési képviselő 
választások lesznek. Már minden arról szól, a dolguk az, hogy ezt ne engedjék, hogy itt a város 
polgárainak a házában is az határozza meg a munkájukat. Erre garanciát vállal, mert nem fogja 
megengedni. 
 
 

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

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Ez az előterjesztés kapcsolódik az első napirendi ponthoz, 
melyben azt kéri, adjanak használati jogot az Országos Rendőrkapitányságnak annak 
érdekében, hogy minél előbb elkezdhesse a munkát. A másik pedig egy korábbi döntésüknek 
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megfelelő jelenlegi törvényi szabályozások alapján ingyenes vagyonkezelést nem kaphatnak a 
Deseda területére ahol 4 csillagos kempinget szeretnének építeni, mert meg kellett állapodniuk 
a vagyonnak a tulajdonosával – jelen pillanatban az NFM-el – és abban állapodtak meg, hogy 
az általuk képzett nyereség 20 %-át majd megkapják. Azt mondta nekik, hogy vigyék az egész 
működtetést, de azt nem akarták. Kérte, hogy hatalmazzák fel ennek a megállapodásnak az 
aláírására. Ez a két lényegi pontja van ennek az előterjesztésnek. 
  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Ha jól emlékszik 15 éve, hogy megvették az ingatlant közel 30 millió 
forintért. Két cikluson keresztül azt tervezték a kaposváriak, hogy gyermektábort létesítenek, 
ez szerepelt a legutóbbi négyéves városfejlesztési programban. Aztán a miniszterelnök úrtól 
megtudták, hogy nem gyerektábor lesz, hanem 4 csillagos kemping. Azt nem érti, ha egyszer 
megvették a kemping területét – egy Kft. üzemeltette – akkor most miért van arról szó, hogy az 
államtól kérik ezt az ingatlant kezelésbe, vagy tulajdonba. A biomassza erőművel kapcsolatban, 
hogy összefoglalja kérdését, mikor fog a képviselő-testület átfogó információt, képet kapni 
erről a fejlesztési projektről? Kérdésének hátterét, hogy megindokolja, mindig félmondattal 
találkoznak. Fél évvel ezelőtt, hogy biomassza erőmű épül, utána volt arról szó, hogy a 
vagyonkezelő, aztán milyen teljesítmény, legutóbbi sajtótájékoztatón arról olvashattak, hogy 
600 milliós iparfejlesztésre kerül sor. Aki érdeklődött több órás telefon után rájöhetett, hogy a 
Vagyonkezelő Rt. már beadta a KEOP pályázatot a biomasszára. Az is tudható, hogy aki 
megnézte ezt a pályázatot, hogy 50 %-os a támogatási intenzitás, kérdése, hogy miből lesz a 
másik 50 %, amely közel 800 millió forint? Azt is meg kell, hogy kérdezze a távvezeték építése, 
amely összeköti a hőerőművet a rendszerrel az szintén 600 millió. Hallották, aki utána nézett, 
hogy a TOP pályázat ennek a területnek a közművesítésére aláírták a támogatási okiratot. Több 
fajta információ van, megmondja őszintén neki majdnem 2 napba került mire valamilyen 
mozaikot összerakott. Azt gondolja, egyben kellene látni ezt, nem pedig félmondatokból utána 
nézni, akit érdekel. Mikor kapnak erre vonatkozóan egy átfogó képet? 
  
Szita Károly polgármester: Céljuk továbbra is változatlan, 4 csillagos kemping és 
gyermektábor is lesz. Közcélú tevékenységet is folytatnak, különben meg sem kapták volna az 
ingatlant 20 % nyereségük fejének leadása ellenére sem, mert ingyenes vagyonátadás, ingyenes 
ingatlan használat csak abban az esetben lehet, ha közcélként használják. Régi elképzelése, 
hogy a Kaposváron tanuló gyermekeknek, általános iskolásoknak meg tudják teremteni ezt a 
lehetőséget a csodálatos desedai környezetben. A desedai környezetet ezért is fejlesztették, 
szállás férőhelyeket nem tudtak eddig adni, ebben az évben is nagyon jelentős beruházások 
lesznek szintén területi operatív programból a Deseda esetében. Vagyis lesz gyermektábor is, 
nyári gyermektáboroztatás, mind sátras, mind pedig faházas formában. Így építik ki a Deseda 
Kempinget, erre a lehetőséget biztosítani fogják megtartva a fizető vendéglátó funkciót is azzal, 
hogy 4 csillagos kempinget fognak építeni. Az SCD bedőlt, az SCD minden egyes olyan volt 
vagyontárgya, ingatlana, amely a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hirdette meg és vitte 
Bíróságra ezt az ügyet. Úgy került bele nagyon sok cég, mert céget vettek a Deseda Kft-t, 
nagyon sok cég vagyontárgya, hogy sehol nem találtak vagyontárgyat csak itt, ugyanakkor egy 
viszont keresettel éltek a Bíróság felé annak érdekében, hogy az egyetemleges felelősség nem 
náluk áll fenn, hanem a többi cégnél, de legfontosabb céljuk az volt, hogy kempinget 
építhessenek ezen a területen. Vagyis lesz gyerektábor is. Képviselő úrnak nyugodtan adjanak 
tájékoztatást erről, kérni fogja a vagyongazdálkodási igazgatót, és a műszaki igazgató asszonyt 
is, keressenek egy anyagot és adjanak tájékoztatást képviselő úrnak az egész történetről. A 
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másik a biomassza erőmű, amit kérdezett. Három dolog zajlik ma távfűtés ügyben Kaposváron 
és egyiknek sincsenek még a végén, egyik részének az elején, a másik részének a közepén. 
Elkezdték a távhőcsatorna bővítését saját erőből, ez 300 millió forint, amit most elkezdtek tenni 
azért, hogy a Modern Város Program keretén belül azok a beruházásaik, amelyeket távhőre 
fognak rácsatlakoztatni többek között a színház, a sportcsarnok, azoknak a vezetékrendszere 
épüljön. Ezt el fogják számolni akkor, ha megnyerték azt a 2 milliárd forint értékű távhővezeték 
építést, ami városban még nagyon sok helyen menni fog, ezért előlegezték meg, mert nem 
várhatnak erre. Nagyon jó esélyük van, hogy hamarosan megköthetik a támogatási szerződést 
a vezetéképítésre, a távhőrendszer bővítésének az építésére. Ez volt az egyik ok, amiért 
előhozták, a másik láthatják, hogy az évszázad beruházási programja keretén belül nagyon 
intenzív útfelújítási program is zajlik Kaposváron. Utat úgy illik építeni, hogy előtte a közművet 
ott ahol hozzá akarnak nyúlni, azt megcsinálják. A távhőnek van egy másik eleme a 2 milliárdos 
program részeként az egész programuknak és beruházásuknak. Mégpedig az, hogy még 
hatékonyabbá tegyék a távhő szolgáltatást megújuló energiákkal és ezzel együtt még inkább 
kedveltebbé a Kaposváriak körében. Ezért már régóta terveznek egy biomassza fűtőművet, 
mivel erre írtak ki pályázatot. Az alapanyag az lenne, ami a pécsi zölderőműnek. Ez jelentősebb 
összeg, a pályázatkiírás már kint van, de nincs még döntés e tekintetben, hogy elnyerik-e. 
Mindegyik pályázat esetén önrészesek ezek a pályázatok, és a Kapos Holding Vagyonkezelője 
nyújtja be. Az önrészes pályázatok 50 %-osak, a másik 50 %-ot a Holding – már meg is kötötte 
rá a hitelkeretet – hitelből fogja finanszírozni, mégpedig megtérülő hitelből a számításai 
alapján. Nem egy gyorsan megtérülő beruházások és befektetések ezek, de meggyőződése, 
hogy megéri. Volt-e már közgyűlési előterjesztés a távhőről, távhő beruházásról? Nem volt, 
akkor készítsenek egyet, hogy kompletten, egészében, hogy is néz ez ki. Kérte, Szirják Imréné 
igazgató asszonyt készítsenek erről egy előterjesztést. 
  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő: Visszatérne a Deseda Kempinghez, ezek szerint azért a 30 millió 
forintért nem ingatlant vettek, ahogy szerepelt az akkori előterjesztésekben, hanem egy Kft-t? 
Ha övék az ingatlan, akkor miért kell vagyonkezelés? 
 
Szita Károly polgármester: A Kft-t vették meg, amelynek tulajdona ez az ingatlan. Adjanak 
egy tájékoztatást képviselő úrnak ebben az ügyben. Ilyen a magyar jogrendszer, meg fog 
lepődni, ha elolvassa azt az anyagot.  
  
Pintér Attila tanácsnok: Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az, amit az előbbiekben 
elmondott polgármester úr, és amit Kováts képviselő társa is kérdezett az rendkívül fontos. 
Egyrészt az, hogy mint képviselők is tisztán lássanak a távhő fejlesztéseket illetően és a 
biomassza erőmű, vagy fűtőmű beruházást illetően, de ami még ennél is fontosabb, hogy a 
közvélemény, a kaposváriak is tisztán és világosan lássanak, hogy milyen fejlesztésekben 
gondolkodnak. Meggyőződhessenek arról, hogy amilyen fejlesztést akar a város megvalósítani 
fűtőműre gondolt, megfelelően biztonságos és garantálja a környezet, az egészség védelmét ez 
a beruházás, nincs benne kockázat. Időben szól, nem szeretné, ha ebből egyébként feszültség 
lenne, nem szeretné, hogyha nőne a lakosság részéről a szkepszis, nem fog azért tenni, hogy 
nőjön, mert a biomassza erőművet kezdettel fogva támogatta, most is támogatja. Kellenek azok 
a garanciák és meggyőző információk a közvélemény számára, hogy ez egy megfelelően 
biztonságos beruházás, ami kifejezetten a lakosság érdekét szolgálja.  
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Szita Károly polgármester: Kétségei nincsenek abban, hogy ha nincs feszültség, akkor majd 
Önök megteremtik, mert így szocializálódtak. Ez teljesen természetes számára, már nem 
meglepő az elmúlt éveket figyelembe véve, de természetesen minden kaposvári, minden 
beruházásról megkapja időben az értesítést. Egyébként már tudják is, sokkal többet, mint az 
esetek jelentős részében Önök.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4277   Száma: 17.08.04/6/0/A/KT 
Ideje: 2017 augusztus 04 09:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
134/2017. (VIII. 4.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztés 
mellékletét képező, a Készenléti Rendőrség, az Országos Rendőr-főkapitányság, illetve 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötendő, a Kaposvár, Cseri park 
megközelítőleg 1,3 hektár nagyságú területének ingyenes használatba adására vonatkozó 
„ingatlan használatba adási szerződés”-t és felhatalmazza a Polgármestert annak– a szerződő 
partnerekkel történő végleges egyeztetés során felmerülő, a megállapodás érdemi részét nem 
érintő módosítások átvezetésével történő– aláírására. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
    Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felhatalmazza a 
Polgármestert a kaposvári 0443/2 hrsz-ú ingatlan (Deseda Kemping) tárgyában a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötendő 
vagyonkezelési szerződés tartalmának egyeztetésére és a mindkét fél által elfogadható tartalmú 
szerződés aláírására utólagos beszámolási kötelezettséggel. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, 
hogy az ingyenes vagyonkezelésbe adás helyett a részleges közfeladat-ellátás 
figyelembevételével vagyonkezelő díj kerüljön megállapításra, melynek mértéke nem 
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haladhatja meg az ingatlan üzleti célú hasznosításából, azaz a nem közfeladat-ellátás körében 
történő hasznosításból származó nyereség 20 %-át. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
    Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:    2017. december 31. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Cseri út 35. szám alatti 18 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. október 01. 
napjától határozott 2 éves időtartamra bérbe adja 15.060,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért Victory ’13 
Bt. (7431 Juta, Rákóczi Ferenc utca 61.) részére élelmiszer, vegyesbolt, zöldség-gyümölcs 
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: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:          2017. augusztus 15. 
 
  4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd utca 1. szám alatti 36 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. augusztus 
15. napjától határozott 2 éves időtartamra bérbe adja 40.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért Simon 
Dániel (7400 Kaposvár, Arany János utca 17.) részére férfifodrászat, borbély 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: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:          2017. augusztus 15. 

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata értékesíti a kaposvári 4330/3/A/3 hrsz-ú, 27 m2 alapterületű, természetben 
Kaposvár, Nemzetőr sor 5. szám alatt található üzlethelyiséget Pap József részére az alábbi 
feltételekkel: 

- vételár: 1.500.000,- Ft, amit Áfa nem terhel; 
- az ingatlan megtekintett, ismert műszaki állapotban kerül értékesítésre; 
- az adásvételi szerződés elkészíttetése vevő kötelezettsége és költsége; 
- vevőnek meg kell térítenie az ingatlan értékbecslési díját, valamint az energetikai 

tanúsítvány készítésének díját; 
- a vételárat egyösszegben, az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 

a vételárba a megfizetett bánatpénz beszámításra kerül; 
- a tulajdonjog átvezetésének ingatlan-nyilvántartási költségei vevőt terhelik. 

 
 Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:          2017. október 31. 
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6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata értékesíti a kaposvári 4330/3/A/4 hrsz-ú, 45 m2 alapterületű, természetben 
Kaposvár, Nemzetőr sor 5. szám alatt található üzlethelyiséget dr. Szilvási Zsuzsanna Marianna 
részére az alábbi feltételekkel: 

- vételár: 3.400.000,- Ft, amit Áfa nem terhel; 
- az ingatlan megtekintett, ismert műszaki állapotban kerül értékesítésre; 
- az adásvételi szerződés elkészíttetése vevő kötelezettsége és költsége; 
- vevőnek meg kell térítenie az ingatlan értékbecslési díját, valamint az energetikai 

tanúsítvány készítésének díját; 
- a vételárat egyösszegben, az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni, 

a vételárba a megfizetett bánatpénz beszámításra kerül; 
- a tulajdonjog átvezetésének ingatlan-nyilvántartási költségei vevőt terhelik. 

 
 Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:          2017. október 31. 

 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy támogatja a Kaposvári 
Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. által pályázati forrásból, „Faapríték tüzelésű 
biomassza fűtőmű telepítése és távhőrendszerbe integrálása Kaposváron” címen, a kaposvári 
5374/29 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanra tervezett biomassza fűtőmű létesítésének 
a tervét. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást kiadja, aláírja, illetve pályázati nyertesség 
esetén az ingatlanra vonatkozó, legfeljebb 15+5 éves határozott időtartamra szóló, ingyenes 
használati szerződést a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel 
megkösse azzal, hogy a térítésmentes hasznosítás kapcsán felmerülő általános forgalmi adót a 
Társaság köteles Önkormányzatunk felé megtéríteni.  
 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:                            2017. augusztus 31. (tulajdonosi hozzájárulás) 
          2017. december 31. (ingyenes használati szerződés) 
 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja a jelen 
előterjesztés 1. mellékletét képező, a Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt. és Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között, a kaposvár-sántosi szennyvíztározók 
töltővezetékeinek rekonstrukciós munkálatainak megvalósítása kapcsán kötendő 
megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírásra. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:                            2017. augusztus 31. 
 

 
-----7. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közbeszerzési Szabályzata 

módosításáról----- 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4278   Száma: 17.08.04/7/0/A/KT 
Ideje: 2017 augusztus 04 09:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
135/2017. (VIII. 4.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata módosításáról szóló előterjesztést, és a 
Közbeszerzési szabályzat melléklet szerinti módosítását jóvá hagyja.  
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
Határidő:   2017. augusztus 7. 
 
 

-----8. Előterjesztés alapítványi támogatásról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Pintér Attila képviselő úr kéri, hogy egy nem kaposvári 
alapítványnak adjanak a képviselői keretéből 85.000.- Ft-ot. Nincs ellene kifogása. 
  
 

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

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

#: 4279   Száma: 17.08.04/8/0/A/KT 
Ideje: 2017 augusztus 04 09:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 87.50 77.77 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
136/2017. (VIII. 4.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatáshoz: 
1. Pintér Attila Egyéni Képviselői Kerete terhére 
 

- K2 Színházi Alapítvány részére     85.000,-Ft 
     (működési költségekhez.) 
 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2017. szeptember 30. 
 
 

-----9. Kérdés----- 
 

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

-----Képviselői kérdés----- 
 
Pintér Attila tanácsnok: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése június 30-i ülésén 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. Mindezt a Közgyűlés annak érdekében tette, hogy a Pécsi Utcai Tagiskola épületében 
az alapítvány fenntartásában működő Mikrokozmosz Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola a 2017/2018-as tanévtől elindíthassa az általános iskolai képzést és a beiratkozott 20 diák 
megkezdhesse tanulmányait, amely a diákok művészeti nevelését is magában foglalja. A 168 
Óra online portálján július 25-én megjelent cikk azonban egy olyan Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiadott állásfoglalásról számol be, amely az önkormányzati szándékkal 
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egyértelműen ellentétes. A sajtóorgánum kérdésére ugyanis a minisztérium a következő választ 
adta: „A vonatkozó jogerős bírósági döntés értelmében a Kaposvári Kodály Zoltán Központi 
Általános Iskola Pécsi Utcai Tagiskolájában sem az illetékes tankerületi központ, sem pedig 
más fenntartó nem indít első osztályt a 2017/2018-as tanévben, a tankerületi központ 
végrehajtja a jogerős bírósági ítéletet.” Ebből következnek a kérdései, kapott-e 
önkormányzatunk a fentivel megegyező, vagy hasonló tartalmú állásfoglalást az EMMI-től? Mi 
a véleménye polgármester úrnak a 168 Óra online portálján megjelent EMMI által kiadott 
állásfoglalásról? Illetve véleménye szerint, elindíthatja-e a 2017/18-as tanévet a Pécsi Utcai 
Tagiskola épületében a Mikrokozmosz Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola? 
 
Szita Károly polgármester: Abban az esetben, ha a Mikrokozmosz Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola valahol első osztályt indít Kaposváron zömében cigány 
kisgyermekekkel, akkor a normatíván felüli szükséges kiadások fedezetére kért támogatás jár 
nekik. Erről szól egyébként a közgyűlési határozat, maga pedig javasolni fogja, hogy ezt adják. 
Ugyanis a támogatást nem az épületre, a téglákra, nem az ablakokra adták, hanem a cigány 
kisgyermekek legprofibb legkorszerűbb oktatásának a megteremtésére. 
  
Pintér Attila tanácsnok: E hét elején adta hírül számos médium, többek közt az Index, az RTL 
Klub, és a HVG, hogy egy kaposújlaki erdőben rakták le a Csiky Gergely Színház építési-
bontási hulladékának jelentős részét, amely akár több száz vagy ezres nagyságrendet is 
meghaladó köbméter is lehet. Kiderült, hogy a lerakás illegálisan történt, arra senki engedélyt 
nem adott, és megsértettek számos jogszabályt, például a hulladékkezelésről, a természet és az 
erdők védelméről szólót. A ZÁÉV Zrt. teljes körű felelőssége mellett sajnos Kaposvár Megyei 
Jogú Város érintettsége is felmerülhet, ugyanis a Csiky Gerely Színház átépítéséről szóló 
kivitelezési szerződésben szerepel, hogy a „megrendelő kijelölt képviselője a szerződés 
teljesítését figyelemmel kíséri”. Az üggyel kapcsolatban az alábbi kérdésekre várja 
polgármester úr válaszát. Hogyan fordulhatott elő mindez, ha a kivitelező, a műszaki ellenőrzést 
végző cég és a megrendelő kaposvári önkormányzat kiemelt figyelemmel kísérte az építkezés 
minden fázisát? Mit kíván tenni a városvezetés, illetve a Közgyűlés a kivitelező ZÁÉV Zrt-vel 
szemben a szerződésszegés miatt, miután az nem tartotta be a szerződés 13.9 pontját? Kíván-e 
a kaposvári városvezetés vizsgálatot indítani az ügyben? Miután a sajtóban megjelent híreket 
nem cáfolták, a rendelkezésre álló információk elegendőek ahhoz, hogy egy esetleges belső 
vizsgálat megindulhasson. Miután a kaposvári önkormányzat tulajdonában van egy jól 
felszerelt, nagy kapacitású inert hulladék-feldolgozó üzem, miért nem kötötte ki a város 
megrendelőként, hogy az előre láthatóan nagy mennyiségű hulladékot kifejezetten ide szállítsa 
a kivitelező? Miért nem ellenőrizte senki, hogy kötöttek-e szerződést a Kaposvári Inert Zrt-vel? 
Ha nem kötöttek, miért nem ellenőrizte senki, hogy hová fogják szállítani a hulladékot? Ha 
igen, mégis kötöttek, miért nem kísérték figyelemmel, hogy mennyi hulladék érkezik 
ténylegesen a feldolgozóba? Mennyiben érzi felelősnek a kialakult helyzetért a Kapos 
Holdingot, illetve a városvezetést, miután köztudomású, hogy a szemétszállítás és kezelés 
állami monopóliummá válása után az inert hulladék befogadásának ára drasztikusan megnőtt 
Kaposváron? Milyen javaslatai vannak arra vonatkozóan, esetleges szerződésmódosítást, 
illetve szervezeti változtatást is beleértve, hogy a Csiky Gergely Színház átépítésével 
kapcsolatban törvénysértés ne ismétlődhessen meg? 
  
dr. Farkas Edit aljegyző: A kaposújlaki erőben építési, bontási törmeléket, hulladékot raktak 
le, amelynek mennyisége kollegái szemrevételezése alapján, mintegy 700 m3. Ennek egy része 
a Csiky Gergely Színházból is származhatott. A bontási törmeléknek ugyanakkor nem az 
erdőben, hanem a Kaposvári Inert Hulladéklerakóban van a helye mindaddig, amíg fel nem 
dolgozzák, s másodlagos nyersanyagként alkalmassá nem teszik utak javítására, utak alapjának 
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elkészítésére. Ami Kaposújlakon történt az illegális hulladéklerakás, éppen ezért Kaposvár 
Megyei Jogú Város jegyzője az ügy kivizsgálását kérte 2017. augusztus 2-án a Somogy Megyei 
Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalától, ugyanakkor felszólították a kivitelező ZÁÉV 
Zrt-t, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségének maradéktalanul tegyen eleget. A Járási 
Hivatal vizsgálata eredményének ismeretében megteszik a szükséges lépéseket. 
 
Szita Károly polgármester: Megköszönte a képviselőknek a részvételt. Találkoznak 
legközelebb a Kamarazenei Fesztiválon és az augusztus 20-i Állami Ünnepen. Szép napot 
kívánt mindenkinek.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 
 
 
 
 

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


