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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2017. szeptember 29.  
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. 
I. emelet Díszterem 
 
 
Pult Név Voks Frakció 
 
31 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 
 2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
 4 Csutor Ferenc tanácsnok 0 - 
 5 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 
 6 Gelencsér Ferencné tanácsnok 1 - 
15 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 Kováts Imre képviselő 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 dr. 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 valamennyi képviselőt, a kollégákat, meghívott 
vendégeket, a sajtó megjelent munkatársait, a televízió nézőit. Megállapította, hogy a testület 17 
tagja jelen van, így a mai Közgyűlés határozatképes.  
Új napirendi pontként kérte felvenni  

- a nem lakás célú helyiségek hasznosításáról és egyéb vagyongazdálkodási ügyekről, 
- Takáts Gyula önkormányzati tulajdonban lévő irathagyatékának a Magyar Nemzeti 

Levéltár Somogy Megyei Levéltárának történő letétbe adásáról, valamint 
- alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket.  

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4287   Száma: 17.09.29/0/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 08:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
142/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére  

- nem lakás célú helyiségek hasznosításáról és egyéb vagyongazdálkodási ügyekről, 
- Takáts Gyula önkormányzati tulajdonban lévő irathagyatékának a Magyar Nemzeti Levéltár 

Somogy Megyei Levéltárának történő letétbe adásáról, valamint  
- alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 
 

1. Előterjesztés a Közgyűlés 2017. évi munkatervének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 219/2014. (X. 30.) 
önkormányzati határozatának módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

3. Előterjesztés a Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda óvodavezetői (magasabb 
vezetői) beosztás ellátására vonatkozó megbízásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

5. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 
6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
 

6. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

7. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

8. Előterjesztés "Csiky Gergely Színházért" Közhasznú Alapítvány Alapító Okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

9. Előterjesztés Jutasi Róbert Legelsők című sporttörténeti könyvének kiadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

10. Előterjesztés a távfűtési rendszer fejlesztéseivel kapcsolatos összefoglaló, tájékoztatás 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
 
 
 

11. Előterjesztés a vízközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről 
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Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

12. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2018. évi 
fordulóhoz való csatlakozásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

13. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok, ingóságok hasznosításáról, 
értékesítéséről, önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó megállapodásokról, 
telekalakításokról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

14. Előterjesztés a Füred Rock Színkör Egyesülettel kötendő közművelődési 
megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 
15. Előterjesztés Kaposvár településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó 

változtatási szándék elfogadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

16. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról  
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

17. Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 
hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

18. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2017. II. negyedév) 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

19. Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek hasznosításáról és egyéb 
vagyongazdálkodási ügyekről 
Előterjesztő:          Szita Károly polgármester 
Közreműködik:       Balogh Beáta igazgató 
 
 

20. Előterjesztés Takáts Gyula önkormányzati tulajdonban lévő irathagyatékának a 
Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának történő letétbe adásáról 
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Előterjesztő:          Szita Károly polgármester 
Közreműködik:       Jenei Zoltánné igazgató 
 

21. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő:          Szita Károly polgármester 
Közreműködik:       Balogh Beáta igazgató 
 

Szita Károly polgármester röviden beszámolt a két közgyűlés közötti időszakról. Kiemelte, hogy 
javában zajlik a Németh István Program beruházása, ami az évszázad legnagyobb várospolitikai 
városfejlesztési programja 171 milliárd forintból. Célja, hogy a kaposváriak jobban éljenek. 
Köszönetét fejezte ki azok részére, akik a Virágos Európa versenyen helytálltak. A versenyen ezüst 
minősítést kapott a város, de a Kossuth tér lett Európa Legszebb Főtere. Külön megköszönte Borhi 
Zsombor alpolgármester munkáját. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a vietnámi Can Tho 
városával megkötötték a testvérvárosi megállapodást. Az onkoradiológiai intézet alapkövét 
október 12-én leteszik, ez magyar hitelből, magyar beruházókkal befektetőkkel épül Vietnámban 
és Kaposvár lesz az egyik példa. Vietnám rendkívül dinamikusan fejlődő ország.  
 
 

-----1. Előterjesztés a Közgyűlés 2017. évi munkatervének módosításáról  ----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

Kováts Imre képviselő megkérdezte, hogy ha már az augusztus 30-i közgyűlésen tudott volt, hogy 
a polgármester elutazik Vietnámba, és el kell halasztani, a Közgyűlést, nem akkor kellet volna 
dönteni a munkaterv módosításáról?  
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőt, hogy akkor még csak lehetőségként 
említette, ha az ideje engedi és a városnak nem kerül pénzébe, akkor utazik a kormánydelegációval.   
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4288   Száma: 17.09.29/1/0/AKT 
Ideje: 2017 szeptember 29 08:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
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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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
143/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évi munkatervében szereplő szeptember 28-i ülés 
dátumát szeptember 29-re módosítja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   2017. szeptember 29. 
 
 

-----2 Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 219/2014.(X.30.) 
önkormányzati határozatának módosításáról  ----- 

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

 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Népjóléti Bizottság egyik külső tagja 
lemondott bizottsági tagságáról költözés miatt. Javasolta, hogy mivel a Jobbik jelöltje volt az előző 
tag is, az általuk javasolt Nichter Tamást válasszák meg új tagként a bizottságba.  
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4289   Száma: 17.09.29/2/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 08:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
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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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
144/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 219/2014. (X. 30.) önkormányzati határozatának c) 
pontját úgy módosítja, hogy a Népjóléti Bizottság külső szakértő tagja Kanalics Péter helyett 
Nichter Tamás. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   azonnal 

 
Szita Károly polgármester felkérte dr. Pintér Rómeó tanácsnokot, olvassa elő az eskü szövegét.  
 
dr. Pintér Rómeó tanácsnok felolvasta az eskü szövegét, Nichter Tamás a testület előtt letette az 
esküt.  
 
Szita Károly polgármester gratulált és jó munkát kívánt a megválasztott bizottsági tagnak. 
 
 

-----3. Előterjesztés a Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda óvodavezetői (magasabb 
vezetői) beosztás ellátására vonatkozó megbízásról ----- 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte Csabainé Kósz Erika pályázót. Tájékoztatta a testületet, 
hogy a szakbizottság támogatta megbízását. Megadta a szót a pályázónak.  
 
Csabainé Kósz Erika pályázó a pályázatával kapcsolatban néhány fő vonalat ismertetett. A 
pályázat tartalmában az előző intézményvezető által kialakított vonalat viszi tovább. Emellett a 
társadalmi változásokra való érzékenységet nagyon fontosnak tartotta. Az óvodai nevelést, mint a 
kisgyermekkori nevelés egyensúlyteremtő szerepét szintén kiemelte. Elmondta, hogy az 
intézményhez tartozik a roma kisgyermekeket nevelő óvoda is, amelynek a hátránycsökkentő és 
esélyegyenlőség-növelő szerepét szeretné munkája során továbbra is kiemelni. Így szeretne együtt 
dolgozni a meglevő kollegáival.   
 
Szita Károly polgármester megköszönte a tájékoztatást. 
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-----Kérdések nem hangzottak el----- 
 

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4290   Száma: 17.09.29/3/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 08:21  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
145/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda 
óvodavezetői – magasabb vezetői – beosztásának ellátására vonatkozó megbízásról szóló 
előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 
2017. november 8. napjától 2022. november 7. napjáig megbízza Csabainé Kósz Erikát a Kaposvári 
Tar Csatár Központi Óvoda óvodavezetői – magasabb vezetői – beosztásának ellátásával. 
 Illetménye:  450.000,-Ft 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő: 2017. szeptember 29. (közlésre) 

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

-----4. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
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költségvetési rendelet módosításáról ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a költségvetés főösszege 65 milliárd 
forintra emelkedett, amelyből a város működését és a folyamatban levő, részben a következő évre 
is áthúzódó programokat a város meg tudja valósítani. A gazdálkodás stabil, jó ütemben halad a 
Németh István Program beruházása. Talán a legjelentősebb ezek közül a 67-es gyorsforgalmi 2x2 
sávos út megépítése, melynek a munkálatai már elkezdődtek. Reményei szerint a színház átépítés 
is jól halad. A Németh István Programban sportberuházások is megvalósulnak, folynak az 50 m-es 
sportuszoda munkálatai. Kaposváron ingyenes úszásoktatás van a gyerekeknek, akiknek szükségük 
van arra, hogy úszhassanak, sportolhassanak. A Sportcsarnok építése szintén rendkívül fontos 
feladat. A volt KVG Zrt. telepen épül az új autóbusz telephely, hogy az új autóbuszok szervizelése 
biztosított legyen. 17,7 milliárd forintért Kaposváron kezdődik el az ország első közlekedési 
központjának építése, amelyre kormánytámogatást kaptak. Ezen beruházás kivitelezési 
szerződésnek aláírására ünnepélyes keretek között kerül sor október 5-én. A tervezéssel kezdődnek 
a feladatok, jövő év elején pedig a munkálatok. A volt Levéltár épülete is felújításra kerül. Egy 36 
ha-os területen új ipari park kerül kialakításra, mert elfogytak az iparterületek. Tájékoztatott 
mindenkit, hogy zajlanak az óvoda-felújítások is, a Tüskevári csomópont közbeszerzése 
hamarosan elindul, az orvosi rendelők nagy részének a felújítása befejeződik. A szennyvíztelep 
bővítését tartotta az egyik legjelentősebb beruházásnak, amely teljesen korszerű technológiával 
épül. Az idei évi útfelújítások a végéhez közelednek. Megköszönte a kaposváriak türelmét az utak 
felújításához. Jelezte, hogy még ebben az évben elindul a zártkertekben az útfelújítás. Jelentősen 
megemelkednek az orvosi ügyeleti díjak, ez az önkormányzatnak többletköltséget jelent. Az év 
elején elindított lakástámogatási program népszerűsége okán szükséges megemelni a 
költségvetésben erre a célra szánt keretösszeget 14 millió forinttal.   
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok jelezte, hogy az előterjesztés tartalmaz egy keresőszoftver fejlesztésére 
szánt több, mint 3 millió forintos tételt, megkérdezte melyik elemét veszi igénybe az 
önkormányzat, és ez csak Kaposvárra terjed ki, vagy a városkörnyékre is. Polgármester úr 
említette, hogy plusz 14 millió Ft-tal kell az otthonteremtést támogatni, ellenben a szakemberek 
támogatására kiírt pályázatra nem érkezett kérelem. Megkérdezte, felül kívánja e vizsgálni a 
pályázati kiírást a város és mi az oka ennek az érdektelenségnek? Rákérdezett, hogy felvetődött-e 
a polgármesterben vagy a város vezetésében, hogy a taszári repülőteret felajánlják az állam részére 
a paksi bővítéshez? Van-e lehetőség, hogy az M9-es és Szekszárd közötti szakasz építését 
megsürgesse, mert ha igen, jobb lehetőségeket tudnánk kínálni a paksi bővítéshez. A Csiky G. 
Színház törmeléklerakásával kapcsolatban kérdezte, hogy jelen pillanatban mi történik azon a 
területen, ahova a törmeléket illegálisan lerakták, megkezdték-e a környezetszennyező állapot 
megszüntetését, a törmelék-halom felszámolását? Ha nem, akkor van-e lehetőség megsürgetni? 
Jelentős út- és járda-felújítási program indult, de vannak olyan helyek, amik nem önkormányzati 
tulajdonban vannak. Megkérdezte, hogy tudna e tenni a városvezetés annak érdekében, hogy 
például a Domus előtti tér rossz állapota megszűnjön? A nyugdíjfolyósító épülete előtt 
mozgáskorlátozott parkolóhelyek is vannak, ugyanakkor a felhajtás nem biztosított csak a járdán 
keresztül lehet ezeket a parkolóhelyeket megközelíteni. Ezekre a parkolóhelyekre tudnák e 
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biztosítani a biztonságos felhajtást? Ha elkészülnek a kórház déli tömbnél a parkolók, akkor mi a 
szándék a parkolás rendjének és díjainak kialakításában? Megoldható-e az, hogy akik a kórházi 
egészségügyi ellátást veszik igénybe, ingyenesen parkolhatnának?  
 
Miháldinecz Gábor képviselő  A költségvetés 9. határozati javaslata kapcsán megkérdezte, hogy 
a szabadságok évenkénti kiadásának mi volt az akadálya? Nem lehetett volna ösztönözni az 
igazgatót, hogy ezeket a szabadságokat kivegye? Mennyire gyakori a közszférában, hogy a hivatali 
dolgozók, vezetők ennyi szabadságot fel tudnak halmozni?  
 
Kováts Imre képviselő a kórház felújítása kapcsán tett polgármesteri ígéretre hívta fel a figyelmet, 
megkérdezte, hogy sikerült-e az ígéretnek megfelelően pénzt szerezni a felújításra? Van-e esély 
arra, hogy belátható időn belül megvalósul a szülészet rekonstrukciója? A város jövőbeni 
gazdálkodását befolyásoló szálloda-beruházásról tudható e már valami konkrétum? A 
költségvetésből hiányzik a szakemberlakásokra fordítandó összeg. Miért nem épülnek meg a 
szakemberlakások Kaposváron? Munkásszálló igénybevételére, átalakítására szánt ingatlan 
tervezési, kivitelezési feladatokra 9,5 millió forintot költöttek. A megvalósításra vonatkozóan az 
előterjesztés nem tesz említést. Hol és milyen nagyságú munkásszállás építését tervezik és mikor? 
A Levéltár rekonstrukciójára a Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás véglegesítése során 
a véleménykülönbséget sikerült-e megoldani, hogyan halad a beruházás megvalósítása, mikor 
kezdhető meg a kivitelezés?  
 
Borhi Zsombor alpolgármester Pintér Attila szoftverrel kapcsolatos kérdésére elmondta, hogy a 
helyi vállalkozásokat szeretnék segíteni egy olyan megjelenési felülettel, amelyen a szakemberek 
szakmáik alapján kereshetőek lesznek.   
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a szakemberek letelepedésébe nem 
szeretnének beszállni a cégek. A pályázati kiírásban szerepel a cégek jelentős 
kötelezettségvállalása is. A taszári repülőteret nem kell felajánlani az államnak, mert az övé. Örülne 
neki, ha hasznosítanák. Az M9-es is megépül. Javasolta Pintér Attila képviselőnek, hogy a 
környezetszennyezés ügyében a kormányhivatalhoz forduljon kérdésével. Úgy tudja, hogy a 
kármentesítés folyik. Több olyan tér van, mint a Domus előtti tér, igyekeznek ezeket is megoldani. 
A nyugdíjbiztosítóval kapcsolatban tett javaslatot megvizsgáltatja. A Kórház Déli Tömbnél csak 
megismételte, amit júniusban is mondott: megoldják, hogy aki kórházi kezelésre megy, ingyen 
parkolhasson. Az intézményvezetők nagyon leterheltek, a szabadságmegváltás jogszabály adta 
lehetőség. Kováts Imre képviselőnek adott válaszában elmondta, hogy folyamatban van az 1,2 
milliárd forint megszerzése, hogy a szülészet megépüljön. Szándékai szerint a szállodát az uszoda 
mellé magánberuházásban fogják megépíteni. Remélte, hogy október 30-ig a Magyar Turisztikai 
Ügynökség szállodaépítésre vonatkozó pályázati felhívása megjelenik, amely szerint hármas 
konstrukcióban lehetne szállodát építeni. A munkásszálló megvalósításáról nem mondott le, meg 
kell várni, mi lesz a munkásokkal. A pénzt átcsoportosították másra. A Virág utcában levő volt 
kollégium épületébe tervezett a munkáshotel kialakítása abban az esetben, ha a cégek vállalják a 
feltételeket. A Levéltár rekonstrukciójára a tervezői megbízási szerződést aláírták, a Megyei 
Önkormányzat benyújtotta a TOP rájuk eső részére a támogatási kérelmét. 

-----Hozzászólások----- 
 

Pintér Attila tanácsnok nehezményezte, hogy a taszári repteret nem tudta megfelelően 
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hasznosítani a polgármester. Kérte, hogy ha módjában áll hívja fel a Kormány figyelmét a 
hasznosításra. Ha a taszári repülőteret hasznosítaná a Kormány a pogányi helyett, akkor az M9-es 
út előbb elkészülne. Véleménye szerint a nem önkormányzati rendezetlen városi területekkel 
kapcsolatban a Domus előtti téren kívül az Egészségügyi Főiskola parkolóját szerinte is jó lenne 
önkormányzati tulajdonban tudni. 
 
Kováts Imre képviselő Véleménye szerint a 2017. évi költségvetés nem teljesíthető, ami abból is 
látszik, hogy a felhalmozási kiadások közel 22 milliárdos előirányzatának nemcsak pénzügyi, 
hanem műszaki teljesítése is rendkívül alacsony. Alacsony teljesítés vonatkozik az intézményi 
felújításokra is, ezért a másfél milliárdos előirányzat töredéke fog teljesülni. Az eu-forrásokból 
készülő beruházások pénzügyi fedezete már 2016 végén rendelkezésre állt, de a mai napig is csak 
kevés szerződés köttetett meg, ami részben 2018-as teljesítésű lesz. Sok beruházás pályázati kiírása 
visszavonásra került, mert eredménytelen volt. Ezek a beruházások csak 2018-ban kezdődhetnek 
meg. A Modern Városok Programból a három gigaberuházás valóban jól halad. Megjegyezte, hogy 
a sportcsarnok, az uszoda, a színház befejező munkálataihoz 2018 második félévében komoly 
kapacitásgondnok fognak jelentkezni kivitelezői szempontból.  
 
Miháldinecz Gábor képviselő Elismerését fejezte ki a hivatali dolgozóknak, akik nem tudják a 
szabadságaikat kivenni az év során. Szerinte mindenkinek megjár a pihenés.  
 
Szita Károly polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Kováts Imre képviselővel egyetértett 
vele a vállalkozók kapacitását illetően, hogy a szakemberhiány ne akadályozza a beruházásokat. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4291   Száma: 17.09.29/4/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 09:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
146/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 

1.) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 
 

2.) A Közgyűlés polgármesteri hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

 
3.) A Közgyűlés jóváhagyja a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum régészeti 

tevékenysége kapcsán az intézményi működési bevételi előirányzatának 136.095 e Ft emelése 
mellett a dologi kiadások 136.095 e Ft-tal történő emelését.   

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
   dr. Ábrahám Levente igazgató 
   Sziberné Fehér Éva igazgató 
Határidő:  2017. október 31. 

 
4.) A Közgyűlés jóváhagyja a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság és az Együd Árpád 

Kulturális Központ között a gazdálkodási feladatok ellátására létrejött munkamegosztási 
megállapodás módosítását jelen előterjesztés 1. számú függeléke szerint. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   Sziberné Fehér Éva igazgató 
   Szalay Lilla igazgató 
Határidő:  2017. október 15. 
 

5.) A Közgyűlés jóváhagyja a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság és a Takáts Gyula 
Megyei és Városi Könyvtár között a gazdálkodási feladatok ellátására létrejött 
munkamegosztási megállapodás módosítását jelen előterjesztés 2. számú függeléke szerint. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   Sziberné Fehér Éva igazgató 
   Horváth Péter igazgató 
Határidő:  2017. október 15. 
 
 

6.) A Közgyűlés jóváhagyja a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság és a Rippl-Rónai 
Megyei Hatókörű Városi Múzeum között a gazdálkodási feladatok ellátására létrejött 
munkamegosztási megállapodás módosítását jelen előterjesztés 5. számú függeléke szerint. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
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Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   Sziberné Fehér Éva igazgató 
   dr. Ábrahám Levente igazgató 
Határidő:  2017. október 15. 
 

7.) A Közgyűlés jóváhagyja a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság és a Kaposvári 
Szociális Központ között a gazdálkodási feladatok ellátására létrejött munkamegosztási 
megállapodás módosítását jelen előterjesztés 3. számú függeléke szerint. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   Sziberné Fehér Éva igazgató 
   Turnár Jánosné igazgató 
Határidő:  2017. október 15. 
 

8.) A Közgyűlés engedélyezi a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár által jogerős bírósági 
ítélet alapján fizetendő 1.592.161 Ft kártérítés pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a 
költségvetési szerv üres álláshelyein a 2017. évben képződött megtakarítás felhasználását.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
   Horváth Péter igazgató 
   Sziberné Fehér Éva igazgató 
Határidő:  2017. október 31. 
 

9.) A Közgyűlés hozzájárul a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére 
jóváhagyott támogatási összegen belüli átcsoportosításhoz annak érdekében, hogy a 
Kaposvári Szociális Központ által nyugdíjazáshoz kapcsolódóan fizetendő szabadság 
megváltás összege (4.011 e Ft) a költségvetési szerv üres álláshelyén képződött megtakarítás 
terhére kifizethető legyen.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
   Turnár Jánosné igazgató 
   Sziberné Fehér Éva igazgató 
Határidő:  2017. október 31. 

 
10.) A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi 

költségvetésében a gyermekkönyvtárba felvezető lépcső burkolatának cseréjére engedélyezett 
400 e Ft-ból fel nem használt összeget egyéb karbantartási feladatokra (kamaraterem festési 
munkálataira) használja fel. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
   Horváth Péter igazgató 
   Sziberné Fehér Éva igazgató 
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Határidő:  2017. október 31. 
 

11.) A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság 2017. évi 
költségvetésében a Szigetvári Utcai Bölcsőde villámhárító kiépítésére engedélyezett 1.016 e 
Ft-ot a Szigetvári Utcai Tagóvodánál villámhárító kiépítésére és a Szigetvár utcai Bölcsődénél 
mérések utáni javításra használja fel. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
   Sziberné Fehér Éva gondnokságvezető 
Határidő:  2017. október 31. 

 
12.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a központi háziorvosi és a fogorvosi ügyelet óradíjait 

2017. október 01-től az alábbiak szerint állapítja meg, munkanapokon 3.000 Ft/óra, hétvégén 
és ünnepnapokon 3.500 Ft/óra. A közgyűlés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság 
részére, a háziorvosi, fogorvosi ügyelet óradíjainak 2017. október 01-től történő emelése miatt 
2017. évben felmerülő többletköltségekre 3.630.900 Ft támogatást biztosít, a céltartalékban 
elkülönített működési tartalék keret terhére.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködő:  dr. Gróf Regina irodavezető 

Balogh Beáta igazgató 
Sziberné Fehér Éva igazgató 

Határidő:   2017.szeptember 30. 
 

13.) A Közgyűlés a Kaposfüredi Sport Club részére a 2017/2018-es bajnoki időszak TAO 
pályázat önerejének biztosítása érdekében a 2017. II. félévre 924 e Ft támogatást hagy jóvá 
és vállalja, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében 2018. I. félévre 
további 924 e Ft támogatást biztosít.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
Határidő:  2017. december 31. (2017. évi támogatás) 
Határidő:  2018. február 28. (2018. évi támogatás) 

 

14.) A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. (7400 Kaposvár, Achim A u. 2.) Alapító Okirata IX./4. 
h. alpontja alapján hozzájárul, hogy Kapos Holding Zrt. saját forrásából a Kaposvár 
Jégcsarnok Kft.-ben, az Aquamedical Kft.-ben, a Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő Kft.-ben, 
valamint a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-ben meglévő tulajdonrészére 
tekintettel az előterjesztés 4. számú függelékét képező alapszabály-módosítások alapján ezen 
társaságok tőkehelyzetét rendezze 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2017. október 31. 
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15.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás részére a KEHOP-3-2-1-15-2017-0009 azonosítószámú Komplex 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, 
szállítási és előkezelő rendszerre projekt likviditási problémáinak kezelése érdekében 2017. 
évben legfeljebb 350 millió Ft összegű kölcsönt nyújt. A Társulás a kölcsönt a pénzügyi 
forrásai rendelkezésére állásakor folyamatosan, legkésőbb 2017. december 31-ig köteles 
visszafizetni. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a kölcsönszerződés megkötésére. 

 
           Felelős:                Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 
           Határidő:              2017. október 31. (szerződéskötésre) 
 
16.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az általános működési tartalék keret terhére a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat részére a közfoglalkoztatási támogatás teljesüléséig, legfeljebb 
2017. november 30.-i visszafizetési határidővel 800.000 Ft visszatérítendő támogatást biztosít 
a közfoglalkoztatási program likviditási problémáinak megoldása érdekében. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester  

      Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 
      Határidő:             2017. november 30. 
 
17.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a 

Sportcsarnok felújításának II. ütemére benyújtott TAO pályázat nyertessége esetén a 
felújításhoz elnyert támogatás függvényében kötelező mértékű önerőt, legfeljebb 66.180 e Ft 
összegben az általános tartalék keret terhére biztosítja. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester  

      Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 
      Határidő:             2017. november 30. 
 
18.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a víziközművek után 2017. 

december hónapban fizetendő bérleti üzemeltetési díjat lecsökkenti 50.000 e Ft + Áfa, bruttó 
63.500 e Ft összeggel azzal, hogy a KAVÍZ Kft. ezt az összeget köteles 2017. évben a 
szolgáltatás minőségét javító karbantartási feladatokra fordítani. Egyidejűleg a víziközmű 
felújítások előirányzatát is csökkenti 63.500 e Ft összeggel úgy, hogy a D-O-O-O jelű főgyűjtő 
vezeték kiváltását 2018. évre ütemezi át. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a bérleti-
üzemeltetési díj megfizetéséről szóló megállapodás aláírására. 

 
 
 
Felelős:   Szita Károly 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
    Genczler István ügyvezető igazgató (KAVÍZ Kft) 
    Balogh Beáta igazgató 
Határidő:   2017. október 30. (megállapodás megkötésére) 
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Szavazás eredménye 

 
#: 4292   Száma: 17.09.29/4/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 09:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 34/2017.(X.17.) önkormányzati 
rendeletét az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017.(II.6.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva 
 
 
-----5. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 

hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester : Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a bizottságok támogatták az 
előterjesztést.  
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4293   Száma: 17.09.29/5/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 09:22  
Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletről 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 35/2017.(X.2.) önkormányzati 
rendeletét a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001.(XII.6.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva 
 
 

-----6. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte miért tartja fontosnak az előterjesztő, hogy a belváros azon 
területein, ahol korábban nem kellett fizetni a turisztikai szezonban a terasz használatáért, ezután 
kelljen fizetni?  
 
dr. Csillag Gábor jegyző  válaszában elmondta, az előző koncepció a vendéglátó teraszok 
ingyenes létesítése volt. Ennek az volt a célja, hogy kulturált környezet legyen a belvárosban. A 
teraszok most már jelentős profitot termelnek a vállalkozóknak.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy ez valójában mit jelent? Nagyon nagy a különbség 
jelentkezik az eddig a sétáló utcán fizetett éves díj és a mostani rendeletben tervezett bérleti díj 
között. Nem támogatja az emelést. Az üzletutca sem készült még el. Szerinte indokolatlanul nagy 
terhet ró a vállalkozókra az új szabályozás.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző gyors fejszámolást végzett, eszerint az emelkedés havi 25 ezer forintot 
jelent.  
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Kováts Imre képviselő az előterjesztéshez közvetlenül kapcsolódó témát vetett fel: azok a 
kaposváriak, akik naponta megfordulnak a Noszlopy G. utcában láthatják, hogy a Centrál Kávézó 
teraszán két hatalmas kaspó éktelenkedik. Sokan úgy vélik, hogy ezzel akadályozzák a kávézó 
működését. Az ezzel kapcsolatban készült riportban elhangzott, hogy az előző és a mostani 
üzemeltető között kapcsolat van, és amíg nem fizetik meg a tartozást, addig nem használhatják a 
teraszt. A lakosság körében rossz visszhangja volt ennek a riportnak. Szerinte a lakosságot 
tájékoztatni kellene, hogy kik üzemeltetik a kávézót most és kik üzemeltették korábban. Javasolja, 
hogy a teraszt tegyék szabaddá a kaposváriak számára.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy többféle megoldással is próbálkoztak, de sajnos a 
tulajdonosi kör egyetlen ígéretét sem tartotta be. A cikk megjelenése után a tulajdonosi kör 
megkereste, és el próbálta hitetni, hogy a mostani cég tulajdonosainak semmi köze nincs az 
előzőekhez. Lekérte a cégkivonatot, és minden elérhetőség a korábbi tulajdonosi körhöz van 
becsatolva.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4294   Száma: 17.09.29/6/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 09:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 36/2017.(X.2.) önkormányzati 
rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 
7/2000.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva 
 
 

----- 7. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Felder Frigyes tanácsnok meglehetősen érdekesnek találta, hogy a közétkeztető cégek ismét 
támogatásért fordulnak az önkormányzathoz. Az önkormányzat folyamatosan kéri az 
alátámasztását ezeknek a támogatásoknak, viszont a cégek nem nyújtják be azt. Aggályosnak tartja, 
hogy olyanok vesznek részt a közétkeztetésben, akik ilyen gazdasági számításra nem képesek. 
Megkérdezte, hogy a saját gazdálkodásukat nem tudják, akkor hogyan intézik azt? Helyesnek ítélte, 
hogy nem támogatja őket az előterjesztő. 
 
Kováts Imre képviselő emlékezett arra az időre, amikor az eredeti határozatot hozták, és igazolva 
látta az akkori felvetéseit.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a gazdasági elemzés ismeretében februárban 
dönthetnek a cégek kéréseiről. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4295   Száma: 17.09.29/7/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 09:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
147/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az oktatási, a gyermekjóléti és a szociális 
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intézményekben alkalmazandó, 2017. március 1-én jóváhagyott nyersanyagnormákat és az 
étkeztetéshez kapcsolódó rezsiköltségeket nem kívánja módosítani. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:           2017. október 10. (határozat közlésére) 
 
 
-----8. Előterjesztés "Csiky Gergely Színházért" Közhasznú Alapítvány Alapító Okiratának 

módosításáról----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4296   Száma: 17.09.29/8/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 09:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 
 
148/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a „Csiky Gergely 
Színházért” Közhasznú Alapítvány alapító okiratát akként módosítja, hogy annak helyébe az 
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előterjesztés mellékletét képező alapító okirat szövege lép. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert 
az alapító okirat aláírására. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  azonnal 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Közgyűlés által egyes 
testületekbe delegált személyekről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 

A Közgyűlés a 281/2014.(XII.10.) önkormányzati határozat 5. pontját 2017. október 1-től az 
alábbiak szerint módosítja: 

A 5.F/ „Csiky Gergely Színházért” Közhasznú Alapítvány kuratóriumába elnökként Rátóti 
Zoltán István helyett dr. Pintér Rómeót, továbbá titkárként dr. Fülöp Péter helyett dr. 
Cseporán Zsoltot delegálja. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető  
Határidő:   2017. október 16. 
 
 

-----9. Előterjesztés Jutasi Róbert Legelsők című sporttörténeti könyvének kiadásáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester kérte a testületet, hogy támogassa Jutasi Róbert könyvében kiadását. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4297   Száma: 17.09.29/9/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 09:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 



22 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
149/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Jutasi Róbert sportújságíró 
Legelsők című könyvének megjelentetésére az általános működési céltartalék terhére 1 000 000 
Ft-ot biztosít. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2017. december 31. 
 
 

-----10.  Előterjesztés a távfűtési rendszer fejlesztéseivel kapcsolatos összefoglaló, 
tájékoztatás----- 

 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4298   Száma: 17.09.29/10/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 09:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 
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Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
150/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta, és elfogadja a távfűtési rendszer 
fejlesztéseivel kapcsolatos összefoglalót, tájékoztatást. 
 
Felelős:   Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Kovács Katalin igazgató 
Határidő:   azonnal 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy távfűtés kapcsán a jövő hét utáni héten tartanak 
sajtótájékoztatót. Az Ezredév u. a következő év elején kapja a teljes aszfaltot.  
 
 

-----11.  Előterjesztés a vízközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről ----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy Juta és Kaposhomok községek 
képviselő-testülete elfogadta a tervet. Simonfa, Zselicszentpál, Zselickislak községek előzetesen 
nyilatkoztak az elfogadásról, de a képviselő-testület még nem döntött.  
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4299   Száma: 17.09.29/11/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 09:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 
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Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
151/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő 
fejlesztési tervéről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 
 
1. A Közgyűlés, mint a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – Zselickislak ivóvíz” (11-20473-1-

004-00-01) közműrendszer tekintetében eljáró ellátásért felelős önkormányzat a víziközmű 
rendszer a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-
ai alapján a 2018. évtől kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított, az előterjesztés 
mellékleteit képező beruházási, felújítási és pótlási gördülő fejlesztési tervét az ellátásért 
felelősök képviselőjeként jóváhagyja. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           azonnal 
 
2. A Közgyűlés, mint a „28. Kaposvár szennyvíz” (21-20473-1-001-01-10) közműrendszer 

tekintetében eljáró ellátásért felelős önkormányzat a szennyvíz közműrendszer rendszer a 2011. 
évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján a 2018. 
évtől kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított, az előterjesztés mellékleteit 
képező beruházási, felújítási és pótlási gördülő fejlesztési tervét jóváhagyja. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           azonnal 
 
3. A Közgyűlés, mint a „40. Simonfa – Zselickislak – Zselicszentpál – Töröcske szennyvíz” (22-

17491-1-004-00-11) közműrendszer tekintetében eljáró ellátásért felelős Önkormányzat a 
szennyvíz közműrendszer rendszer a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) 
Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján a 2018. évtől kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan 
összeállított, az előterjesztés mellékleteit képező beruházási, felújítási és pótlási gördülő 
fejlesztési tervét az ellátásért felelősök képviselőjeként jóváhagyja. 

 
 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           azonnal 



25 

 

 
4. A Közgyűlés felhatalmazza Szita Károly polgármestert, hogy az előterjesztéshez mellékletként 

csatolt 3 db meghatalmazást a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – Zselickislak ivóvíz”, a 
„28. Kaposvár szennyvíz” és a „40. Simonfa – Zselickislak – Zselicszentpál – Töröcske 
szennyvíz”  közműrendszerekre vonatkozóan aláírja, annak érdekében, hogy a KAVÍZ Kft. a 1-
2-3. pontokban szereplő gördülő fejlesztési terveket az elfogadott tartalommal jóváhagyás 
végett benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
     Határidő:           azonnal 
 
 
-----12.  Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2018. évi 

fordulóhoz való csatlakozásról----- 
 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
 
Szita Károly polgármester örömmel tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az előttük levő tanévben 
is lehetőséget kívánnak arra biztosítani a kaposvári fiataloknak, hogy ösztöndíjat adhassanak a 
felsőoktatási tanulmányaikhoz. 2000 óta kaphatják ezt az ösztöndíjat a fiatalok.  
 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4300   Száma: 17.09.29/12/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 09:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 
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Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
152/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj 2018. évi fordulójához való csatlakozásról szóló előterjesztést és 
úgy határozott, hogy Önkormányzatunk csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj 2018. évi rendszeréhez, és felhatalmazza a polgármestert a 
csatlakozási nyilatkozat aláírására.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő: 2017. október 2. 
 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 2018. Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 5.750 e Ft önkormányzati 
önrészt biztosít, melyet a 2018. évi költségvetési rendeletében a szociálpolitikai 
előirányzatok között szerepeltet.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
                        Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2018. február 28. 

 
 

-----13. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok, ingóságok hasznosításáról, 
értékesítéséről, önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó megállapodásokról, 

telekalakításokról ----- 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő a Cseri u. 10. sz. alatti lakások kapcsán nyilvánított véleményt. A 
költségvetésnél említettek miatt nem fogják tudni befejezni a beruházást, mivel a pályázatra kettő 
ajánlat érkezett a tizenegy megkeresett vállalkozótól. A Polgármesteri Hivatal belső 
homlokzatának felújítására is csak kettő ajánlat érkezett a nyolc megkeresésből. A közbeszerzések 
elhúzódása miatt az elmúlt időszakban két áremelés is volt az építőiparban. Tarthatatlan, hogy ilyen 
lassúak a hivatal által előkészített beruházások.  
 



27 

 

Szita Károly polgármester megköszönte a hozzászólást. Egyetlenegy beruházás sem fog 
meghiúsulni.  

Szavazás eredménye 
 

#: 4301   Száma: 17.09.29/13/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 09:43  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
153/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2017. október 01. napjától határozatlan időtartamra (az épület bontásáig) 
biztosítja a Kaposvár, Tallián Gy. u. 12. szám alatti ingatlan utcafrontján álló épületegyüttes 
térítésmentes használatát a Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány részére az Alapítvány 
alapszabályában meghatározott célokra és feladatok ellátására azzal, hogy Önkormányzatunk 90 
napos határidővel jogosult egyoldalúan felmondani a használati szerződést. 

 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:            Balogh Beáta gazdasági igazgató 
            Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
Határidő:            2017. október 15. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztés 1. 
számú mellékletét képező, az Antenna Hungária Zrt.-vel 2009. január 20. napján, a Kaposvár, 
Sávház épület tetejére antenna elhelyezésére létrejött bérleti szerződést módosító megállapodást és 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
 
 
Felelős:                             Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                          2017. november 30. 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposfüred Sport Club által a 
kaposvári 15385 hrsz-ú ingatlanon található füves sportpálya 2017. augusztus 15. napjától 2017. 
november 30. napjáig (168 óra időtartamban) és 2018. március 15. napjától 2018. június 30. napjáig 
(168 óra időtartamban) tartó időszakra, mindösszesen 336 óra időtartamban 5.500,-Ft+rezsi/óra 
+Áfa minimum bérleti díjon történő bérbevételére benyújtott pályázatot érvényesnek, a bérletre 
kiírt pályázati kiírást eredményesnek minősíti, és jóváhagyja a jelen előterjesztés 2. számú 
mellékletét képező bérleti szerződést. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                            2017. október 15. 

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a jelenleg a „volt Kórház déli tömb” területén található, önkormányzati tulajdonba 
került és elbontásra szánt felépítmények közül 8 db betongarázst, 1 db rámpát és 1 db bádogtárolót 
térítésmentesen a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia használatába ad „sport” 
közfeladat ellátására. A Közgyűlés a fentiek szerint hozzájárul az Önkormányzat és az Akadémia 
között 2012. november 8. napján a Kaposvár, Cseri u. 14. szám alatt ingatlan tárgyában létrejött 
használati megállapodás ezen felépítményekkel történő kiegészítéséhez, és felhatalmazza a 
Polgármestert a használati szerződést módosító megállapodás aláírására azzal a feltétellel, hogy az 
Akadémia a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájával történt egyeztetésnek megfelelően 
(ingatlanon belül helyszín kijelölése, illetve felújítási kötelezettség pl. egységes szín) köteles 
elhelyezni a felépítményeket a Cseri úti telephelyén. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
                     Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
          Kovács Katalin környezetfejlesztési igazgató 
Határidő:                            2017. november 30. 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata értékesíti a kaposvári 53/B/3 hrsz-ú, 15 m2 alapterületű, természetben Kaposvár, 
Dózsa György utca 14. szám alatt található garázsfelépítményt Horváthné Ihász Adrienn részére 
az alábbi feltételekkel: 

- a vételár 1.490.000,-Ft, melyet 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,  
- 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, 
- a vevő köteles a garázs jelenlegi bérlője részére a garázs bérletét biztosítani 2019. augusztus 

31. napjáig. 
 

 Felelős:                               Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:                   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
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       Határidő:                             2017. november 30. 
 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Toponári Sportegyesület 
pályázati forrásból felújítsa a használatában lévő, kaposvári 13175 hrsz-ú, önkormányzati 
tulajdonú ingatlanon található öltözőépületet, valamint jóváhagyja a jelen előterjesztés 3. számú 
mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás tartalmát, és felhatalmazza a Polgármestert annak 
aláírására. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
                     Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
          Kovács Katalin környezetfejlesztési igazgató 
Határidő:                            2017. október 15. 
 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a TOP-6.7.1-15-KA1-2016-
00001 azonosító számú, Kaposvár Cseri úti szegregátum rehabilitációja című projekt keretén belül 
az önkormányzati tulajdonú, kaposvári 9337 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Cseri út 10. szám 
alatti ingatlanon található - jelen előterjesztés 4. számú mellékletét képező helyszínrajz szerinti C 
és D jelű - udvari épületek elbontásra kerülnek azzal, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az ezen épületekben található, mindösszesen 7 db lakást a bérlakás állományból 
kivonja. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
                     Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
          Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető 
Határidő:                            2018. június 30. 
 
 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata eltekint a Kaposvári SZC Szigeti-Gyula Egészségügyi Szakképző Iskolánál – a 
jelen előterjesztés 5. számú mellékletét képező kimutatás szerinti, mindösszesen 63.500,-Ft bruttó 
értéken nyilvántartott ingóságok elvesztéséből adódóan – megállapított leltárhiány megtérítésétől. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                            2017. október 31. 
 
9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a jelen előterjesztés 6. számú 
mellékletét képező, Csutak és Tóth Bt. által 20/2017 munkaszámon készített változási vázrajznak 
megfelelően a kaposvári 9153 hrsz-ú „kivett általános iskola” megnevezésű ingatlan (II. Rákóczi 
Ferenc Tagiskola) 29 m2 nagyságú területe a kaposvári 9154 hrsz-ú „kivett közterület” 
megnevezésű ingatlanhoz kerüljön csatolásra a Vásártéri út - Kanizsai utca- Jutai út 
kereszteződésében megvalósuló új közlekedési csomópont megvalósítása érdekében. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
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Közreműködik:                  Balogh Beáta igazgató  
                                           Szirják Imréné igazgató 
Határidő:                            2017. december 31. 
 
10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Szentjakabi Apátságnál 
tervezett fejlesztésekhez kapcsolódó parkoló-építés engedélyeztetéséhez és megvalósításához 
kapcsolódóan – a jelen előterjesztés 7. számú mellékletét képező, a Csutak és Tóth Bt. által 
65/2017. munkaszámon készített változási vázrajzának megfelelően – az önkormányzati tulajdonú, 
kaposvári 0261 hrsz-ú ingatlan megosztásra kerüljön akként, hogy az ingatlan 1849 m2 nagyságú 
területe művelésből kivonásra kerül. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Balogh Beáta igazgató  
                                           Szirják Imréné igazgató 
Határidő:                            2017. december 31. 
 
11.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja a jelen előterjesztés 
8. számú mellékletét képező, a TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00003 azonosító számú, Kaposvár 
Megyei Jogú Város kerékpárhálózatának fejlesztése és közbringa rendszer kialakítása című projekt 
megvalósítása érdekében, a magántulajdonú ingatlanok használatba vétele tárgyában kötendő 
megállapodás-tervezet tartalmát azzal, hogy felhatalmazza a Polgármestert az 
ingatlantulajdonosokkal történő egyeztetéseknek megfelelően, a megállapodás érdemi részét nem 
érintő módosítások átvezetésére és a szerződések aláírására.  
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Balogh Beáta igazgató  
                                           Szirják Imréné igazgató 
Határidő:                            2017. december 31. 
 
 

-----14. Előterjesztés a Füred Rock Színkör Egyesülettel kötendő közművelődési 
megállapodásról----- 

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

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

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4302   Száma: 17.09.29/14/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 09:43  
Típusa: Nyílt 
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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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
154/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Füred Rock Színkör Egyesülettel 
a 2018. február 28-ig terjedő időszakra közművelődési megállapodást köt. A megállapodás 
értelmében az egyesület részére az önkormányzat 600 E Ft támogatást és helyiséghasználati 
lehetőséget biztosít. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében 
foglalt közművelődési megállapodás aláírására.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2017. október 15. 
 
 

-----15.  Előterjesztés Kaposvár településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó 
változtatási szándék elfogadásáról ----- 

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

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

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4303   Száma: 17.09.29/15/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 09:43  
Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
155/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár településrendezési eszközeinek 
módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, 
hogy Kaposvár Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét módosítja a Kaposvár, 63 hrsz alatti 
ingatlan vonatkozásában. A partnerségi egyezetésbe bevonja a beruházót. A módosítás költségeit 
a beruházó vállalja. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:     2017. december 15. 
 
 

-----16.  Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról ----- 
 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4304   Száma: 17.09.29/16/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 09:44  
Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
156/2017. (IX. 29.) 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 78/2015. (V. 7.) 

önkormányzati határozatot visszavonja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
2) 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 
 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 76/2017. (IV. 27.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2017. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2017. december 31. 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 79/2017. (IV. 27.) 

önkormányzati határozat határidejét 2017. október 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
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 Határidő:  2017. október 31. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 93/2017. (VI. 8.) 

önkormányzati határozat 1, 2. és 3. pontjainak határidejét 2017. október 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2017. október 31. 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 93/2017. (VI. 8.) 

önkormányzati határozat 11. pont a), b) és c) alpontjainak határidejét 2017. november 30-
ra módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2017. november 30. 
 
7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 93/2017.(VI. 8.) önkormányzati határozatában 

feltételesen vállalt kötelezettségét - a Magyar Labdarúgó Szövetséggel történt tárgyalások 
eredményeként az Akadémia részére jóváhagyott 9.600 e Ft többlet MLSZ támogatás miatt- 
úgy módosítja, hogy a kölcsöntartozás pénzügyi rendezéséhez hiányzó 13.548.404 Ft-ot 
utánpótlás támogatásként biztosítja az Akadémia részére. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2017. december 31. 

 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 126/2017. (VI. 30.) 

önkormányzati határozatot visszavonja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
 

-----17. Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Kováts Imre képviselő az önkormányzati tulajdonú ingatlanokról szóló előterjesztésnél egy 
mondatban utalt arra, hogy a közbeszerzések mennyire elhúzódnak, Nem azt mondta, hogy nem 
készülnek el a beruházások, hanem azt, hogy nem akkor és nem olyan költséggel, ahogy tervezték. 
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-----Hozzászólások nem hangzottak el. ----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4305   Száma: 17.09.29/17/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 09:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű 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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
157/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2017. évi költségvetés 
I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló tájékoztatót. 
 
 

----- 18. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2017. II. negyedév)----- 

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

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

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

 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4306   Száma: 17.09.29/18/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 09:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
158/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2017. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 

-----19. Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek hasznosításáról és egyéb 
vagyongazdálkodási ügyekről  ----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4307   Száma: 17.09.29/19/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 09:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 



37 

 

Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
159/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Sávház I. lph. alatti 40 m2 alapterületű 

üzlethelyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot – amennyiben pályázó hiánypótlási 
kötelezettségének eleget tesz - érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást 
eredményesnek minősíti. 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2017. október 15. 
napjától határozott 2 éves időtartamra bérbe adja 25.500,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a 
Pedagógusok Szakszervezete Somogy Megyei Szervezete részére irodai 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. október 15. 
 
2.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 37. szám alatti 45,5 

m2 alapterületű üzlethelyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot - amennyiben pályázó 
hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz - érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást 
eredményesnek minősíti. 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2017. október 15. 
napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 45.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a 
Borostyánvirág Alapítvány részére adománybolt kialakítása céljára azzal, hogy amennyiben 
az ingatlan megvásárlására érvényes és eredményes pályázat érkezik, akkor az Önkormányzat 
90 napos határidővel jogosult a bérleti jogviszonyt egyoldalúan felmondani. 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. október 15. 
 
3.   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Zárda u. 1. szám alatti 63,29 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 15. 
napjától határozott 2 éves időtartamra bérbe adja 85.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a TP 
Consulting Kft. részére nyelviskola, fordítóiroda 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 
teljeskörűen együttműködni a munkálatok előkészítése és kivitelezése során. Bérlő ezzel 
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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:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:            2017. október 15. 
 
4.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti üzemviteli 

épület nyugati oldalán elhelyezkedő 9,13 m2 alapterületű irodahelyiség bérletére benyújtott 
pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2017. október 15. 
napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 2.350,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a Zöldpont 
Életmódklub részére iroda funkcióra azzal, hogy amennyiben az ingatlant más célra kívánja 
hasznosítani az Önkormányzat, akkor jogosult 90 napos határidővel egyoldalúan a bérleti 
jogviszonyt felmondani, ugyanakkor a bérlő is jogosult a fenti határidővel egyoldalúan 
felmondani a jogviszonyt. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti 
díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik, melyek fizetése kapcsán bérlő 
köteles a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel, mint az épület 
üzemeltetőjével megállapodni. 

      
 Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:            2017. október 15. 
 
5.   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 1.181.102,-Ft+Áfa vételárért megvásárolja a kaposvári 0285/2 hrsz-ú 
ingatlant a Greenextract Kft. „f.a.” felszámolási eljárása során. Kaposvár Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés tartalmának egyeztetésére 
és a szerződés aláírására, illetve az eljárás során esetlegesen felmerülő egyéb jognyilatkozatok 
megtételére. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:            2017. október 15. 
 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 

számú Kínálat-és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán című projekt 
megvalósítása érdekében, a „csónakház” felújításának időtartamára biztosítja a Kaposvári 
Vízügyi Sport Club számára a „desedai gátőrház” épületet térítésmentesen az egyesületi 
feladatok ellátására. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert 
az Egyesülettel kötendő megállapodás tartalmának egyeztetésére, a szerződés aláírására. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:         Balogh Beáta gazdasági igazgató 
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             Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
       Határidő:            2017. október 31. (megállapodás megkötése) 

 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztés 1. 

számú mellékletét képező, a Kaposvár, Fő u. 21. szám alatti társasház tulajdonosaival az épület 
alatt húzódó átjáró térburkolatának pályázati forrásból történő felújítása érdekében és 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:         Balogh Beáta gazdasági igazgató 
             Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
       Határidő:            2017. október 31. (megállapodás megkötése) 

 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az önkormányzati tulajdonban 

lévő AWN-865 rendszámú Volkswagen Transporter és az EZF-701 rendszámú Mazda E2200 
gépjárművek selejtezéséhez kapcsolódóan hozzájárul a Kaposvári Szakképzési Centrum 
meghatalmazásához a forgalomban való kivonás és a bontóba történő leadás vonatkozásában. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a forgalomban való kivonás és a bontóba történő 
leadás lebonyolításához szükséges meghatalmazás és nyilatkozatok aláírására. 

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

 
 
 

-----20.  Előterjesztés Takáts Gyula önkormányzati tulajdonban lévő irathagyatékának a 
Magyar Nemzeti Levéltárának történő letétbe adásáról  ----- 

 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4308   Száma: 17.09.29/20/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 09:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
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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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
160/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Takáts Gyula Kossuth-díjas költő, 
író, műfordító önkormányzati tulajdonban lévő irathagyatékát a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy 
Megyei Levéltárának letétbe átadja. A letétbe adásról a levéltárral határozatlan időre szerződést 
köt. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében foglalt letéti 
szerződés aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
Határidő:  2017. október 15. 
 
 
 

-----21. Előterjesztés alapítványi támogatásokról   ----- 
 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4309   Száma: 17.09.29/21/0/A/KT 
Ideje: 2017 szeptember 29 09:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
161/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
A Polgármesteri Keret terhére 
 

- Mikrokozmosz Alapítvány részére     40.000,-Ft 
     (Károly Barna Zsolt Indianai Egyetemi kurzusával kapcsolatos költségeihez) 
 

- Búvópatak Alapítvány részére      200.000,-Ft 
      (Búvópatak-est költségeihez) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2017. október 31. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 
 

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


