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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Testületi ülés ideje: 2017. december 7. 
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. 
I. emelet Díszterem 
 
 
Pult Név Voks Frakció 
 
31 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 
 2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
 4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
 5 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 
 6 Gelencsér Ferencné tanácsnok 1 - 
15 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 Kováts Imre képviselő 1 - 
18 Miháldinecz Gábor képviselő 1 - 
 8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
 7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
 3 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 a képviselőket, kollégákat meghívott vendégeket, sajtó 
munkatársait. Megállapította, hogy a testület 17 tagja jelen van, így a Közgyűlés határozatképes.  
Kérte, hogy a meghívóban szereplő előterjesztéseken kívül vegyék fel a napirendre:  
- a IX. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválról, 
- vagyonhasznosítási ügyekről, 
- az Alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket, 
- a cseri- és a donneri közösségi tervezésről szóló beszámolót, valamint 
- Interpellációt. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4355   Száma: 17.12.07/0/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 08:05  
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: 
 
206/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére  

- a IX. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválról, 
- vagyonhasznosítási ügyekről, 
- az Alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket, 
- a cseri- és a donneri közösségi tervezésről szóló beszámolót, valamint 
- az Interpelláció napirendet. 
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Napirendek:  
 

1. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. 
(X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

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

3. Előterjesztés ingatlan használatba adásáról, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról és a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

4. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

5. Előterjesztés a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 
időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

6. Előterjesztés a Közgyűlés 2018. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

7. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

8. Előterjesztés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

9. Előterjesztés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződésről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
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10. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosítási szándékának 
elfogadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 

11. Előterjesztés a Beszerzési szabályzat módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

12. Előterjesztés KAVÍZ Kft.-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződésekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

13. Előterjesztés Településképi arculati kézikönyv és Kaposvár Megyei Jogú Város 
településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete elfogadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 

 
14. Előterjesztés az Ezüsthárs lakópark területén lévő egyes ingatlanok megvásárlásáról, 

illetve térítésmentes tulajdonba vételéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
15. Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került 

ingatlanok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

16. Előterjesztés a Készenléti Rendőrséggel kötött bérleti szerződés módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

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

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

19. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma 
Akciótervéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
    Kovács Katalin igazgató 
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20. Előterjesztés a IX. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Jenei Zoltánné igazgató 
 

21. Előterjesztés vagyonhasznosítási ügyekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
 

22. Beszámoló a cseri- és a donneri közösségi tervezésről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
 

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

24. Interpelláció 
 
 
 
Szita Károly polgármester beszámolt az elmúlt Közgyűlés óta bekövetkezett, a várost érintő 
történésekről. Elmondta, hogy a Németh István Program keretében a négy iparterületen belül hajt 
végre a város nagyon jelentős közműberuházásokat, hogy az ott levő vállalkozások 
telephelyeinek infrastruktúráját javítsák. A Raktár u-i felújítás a napokban kerül átadásra, ez 348 
millió forintba került. A Videoton Ipari Park felújítása és az orvosi rendelők beruházásai is 
elkészülnek, van olyan, ahova már be is költöztek az orvosok. A civil szervezetek 65 millió 
forintos természetbeni támogatást kaptak. Az Együd Árpád Kulturális Központban a rezsiköltség 
és a bérleti díj fizetését átvállalta vagy jelentős részben elengedte az Önkormányzat. Egy új 
pályázati rendszer indul a civil szervezetek támogatására a jövő évtől. Tájékoztatta a 
jelenlevőket, hogy idén Kaposvár kapta meg az Európai Napenergia Díjat. Ezt a díjat azok a 
városok kaphatják meg, akik előremutatóak a megújuló energiák használata tekintetében és olyan 
stratégiával rendelkeznek, amelyet végre is hajtanak. Köszönetet mondott mindenkinek, aki 
ebben a munkában részt vett. Bejelentette, hogy Kaposváron épül meg Közép-Európa legnagyobb 
napelemparkja 200 hektáron, amely sok szempontból előnyös lesz a városnak. A régi 67-es út 
átalakítása is megkezdődött, ennek alapkövét is lerakták. Advent első vasárnapján rengetegen 
vettek részt a Kossuth téren a gyertyagyújtáson. Nagyon jó érzéssel töltötte el, hogy ilyen 
közössége van a városnak. Áldott, békés karácsonyt kívánt mindenkinek.  
 
 
Pintér Attila tanácsnok a Polgármester beszámolója közben megérkezett, így a Testület 18 
fővel folytatta tovább munkáját.  
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----- 1. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a kitüntetések nevének 
megváltoztatására vonatkozó javaslat dr. Szép Tamás képviselő kezdeményezésére került a 
Testület elé.  
 
Dr. Csillag Gábor jegyző felhívta a figyelmet a Jogi Bizottság módosító javaslatára, mely 
szerint akik eddig részesültek a kitüntetésben, a névváltozást követően jogosultak legyenek az új 
kitüntető cím használatára is. A rendelet elfogadását a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság módosító javaslatával kérte elfogadni.  
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4356   Száma: 17.12.07/1/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 08:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletről a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság módosító 
javaslatával együtt az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 45/2017.(XII.7.) 
önkormányzati rendeletét a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991. (X.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a rendelet a mai napon 9.00 órakor 
lép hatályba, ezért azt megalkotása után rögtön kihirdetik.  
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----- 2. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról----- 
 

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

Szita Károly polgármester elmondta, hogy a város költségvetése jól áll a váratlan kiadások 
ellenére is. A Seuso-kincsek kaposvári kiállítására plusz pénzt kellett biztosítani a 
költségvetésből. A városnak 23 millió forintba kerül a kiállítás, amelyből 8 milliót az állam 
megtérít. A határozati javaslatot a kiegészítő előterjesztésben szereplő pontokkal kérte elfogadni. 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4357   Száma: 17.12.07/2/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 08:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 46/2017.(XII.13.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító,  1/2017. 
(II. 6.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4358   Száma: 17.12.07/2/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 08:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslatról és a kiegészítő határozati javaslatról az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
207/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 

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

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézményeknél – rajtuk kívülálló ok 
miatt – bekövetkezett fedezethiány esetében az intézmények részére a jóváhagyott 
támogatási keretet meghaladó túlfinanszírozást engedélyezze. A túllépés rendezésére a 
pénzmaradvány elszámolásakor kerül sor. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2018. április 30. 

 
3.) A Közgyűlés hozzájárul, hogy a céltartalék terhére a 2017. évi várható teljesítés alapján 

jóváhagyott intézményi támogatások a 2017. évi pénzmaradvány elszámolásakor a tényleges 
felhasználás alapján tételesen kerüljenek elszámolásra.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2018. április 30. 

 
4.) A Közgyűlés a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) 

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

5.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Seuso kincsek kaposvári kiállítása kapcsán felmerülő 
kiadásokhoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi 
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Múzeum részére, azzal, hogy a kiállítás lezárását követően a Múzeum elszámol a kiállítás 
tényleges költségvetésével. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2018. április 30. 
 

6.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2017. évben a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi 
Múzeum részére, a nettó finanszírozású Kubinyi pályázat keretében megvalósuló eszköz 
beszerzések ÁFA tartalmának kifizetésének érdekében – a visszaigénylés jövő évre történő 
áthúzódása miatt - megelőlegezett 2.735 e Ft fenntartói támogatás összegét a költségvetési 
szerv 2018. évi támogatásából visszavonja.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2018. január 31. 

 
7.) A Közgyűlés a Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága részére - a 2016. évi 

szabad maradvány terhére – a 2017. évi költségvetésében jóváhagyott feladatok befejezési 
határidejét 2017. december 31.-re módosítja. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2018. február 28. 
 

8.) A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága részére - 
a 2016. évi szabad maradvány terhére – a 2017. évi költségvetésében platánok metszésére 
biztosított keretből 3.429 e Ft-ot az egyéb metszési és fapótlási feladatok megvalósítására, 
1.902 e Ft-ot a Temesvár utcai díszcseresznyefák metszésére és pótlására használjon fel.    
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2018. február 28. 

 
9.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a LáriFári Alapítvány részére a Kaposi Mór Oktató 

Kórház Gyermekosztályán mindennapos, élményterápiás célú foglalkozások 
megvalósításához 2018. évben 500 e Ft támogatást biztosít.   
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2018. február 28. 
 

10.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy jóváhagyja a Magyar Cukor Zrt-vel víztakarékos 
perlátorok felszerelését támogató együttműködési megállapodást és felhatalmazza a 
Polgármestert - a szerződő partnerrel történő végleges egyeztetés során felmerülő, a 
megállapodás érdemi részét nem érintő módosítások átvezetésével - a jelen előterjesztés 1. 
függelékét képező megállapodás aláírására. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. március 31. 
 

11.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a 
Sportcsarnok felújításához a 146/2017.(IX.29.) önkormányzati határozat 17. pontjában 
jóváhagyott önerő összegét 211.437.487 Ft-ra módosítja.  A Közgyűlés hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a kaposvári 4364/15 hrsz-ú ingatlanra legfeljebb a felújításhoz kapott 
támogatási összeg és járulékai erejéig jelzálog kerüljön bejegyzésre. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2017. december 31. 
 

12.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő GUH-935 
forgalmi rendszámú Mazda E2200 platós gépjárművet a Kaposvári Tankerületi Központ 
részére ingyenes vagyonkezelésbe adja és felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló 
szerződés aláírására. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2017. december 31. 

 

13.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonát képező 

kaposvári 99/A/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kossuth tér 5. szám alatti 
„üzlethelyiség”,  
kaposvári 407/A/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti 
„üzlethelyiség”,  
kaposvári 582/1/A/2; 582/1/A/3; 582/1/A/4 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Szántó 
u. 5. (utcafronti) szám alatti „iroda”,  
kaposvári 582/4 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Szántó u. 5. (udvari épületszárny) 
szám alatti „irodaház”, 
kaposvári 232/1/A/7 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. 1. em. szám 
alatti „egyéb helyiség”,  
kaposvári 867/7/A/5 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Zárda u. 12. szám alatti „egyéb 
helyiség”, 
kaposvári 4330/15/A/14 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Nemzetőrsor 9. fsz. 1. 
szám alatti, „iroda” megnevezésű kaposvári ingatlanokat 

az OTP Bank Nyrt. a Kapos Holding Zrt. részére 2018. évre engedélyezésre kerülő 
folyószámla hitelkeret és járulékai biztosítékául 500.000.000,-Ft erejéig a folyószámla 
hitelszerződés fennállásának időtartamáig keretbiztosítéki jelzáloggal terhelje. A Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a folyószámla hitelkeret szerződéshez kapcsolódó 
jelzálogszerződést a jelenleg hatályos szerződés szerinti feltételekkel aláírja. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. március 31. 

 
14.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a kaposvári 65 év felettiek egészségmegőrzését támogató 

program előkészítésére 2017 évben 900.000.- Ft-ot biztosít a céltartalék általános működési 
tartalék kerete terhére. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
   Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2017. december 31. 

 
15.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a kaposvári 65 év felettiek 

egészségmegőrzését támogató program pénzügyi fedezetére az Önkormányzat 2018 évi 
költségvetési rendeletében 9.100.000.- Ft-ot biztosít. 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
   Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. január 31. 
 

 
----- 3. Előterjesztés ingatlan használatba adásáról, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról és 
a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatáról----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4359   Száma: 17.12.07/3/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 08:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletről az alábbiak szerint szavazott: 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 47/2017.(XII.13.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 85/2012. (XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4360   Száma: 17.12.07/3/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 08:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
208/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az ingatlan használatba adásról, a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról és a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

tulajdonát képező, Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti ingatlanban található 
irodahelyiségeket a település horvát, német, lengyel és örmény nemzetiségi 
önkormányzatai részére térítésmentesesen használatba adja 2018. január 1. napjától 
kezdődően az alábbi felosztás szerint: 
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- horvát nemzetiségi önkormányzat: 36,8 m2 
- német nemzetiségi önkormányzat: 55,08 m2 
- lengyel nemzetiségi önkormányzat: 23,08 m2 
- örmény nemzetiségi önkormányzat: 13,4 m2 
- közös használatba kerül a tárgyaló (52,47m2) és a mosdó helyiség. 

 
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata között 2014. november 
14. napján létrejött, többször módosított megállapodás vonatkozó módosításának (jelenleg 
használt irodahelyiség adatainak törlése) aláírására. 

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

 
2. A Közgyűlés és úgy határozott, hogy a horvát, német, lengyel, örmény és roma 

önkormányzatokkal kötött megállapodásokat – az 1. pontban meghatározott kivétellel - 
nem kívánja módosítani. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2018. január 31. 

 
 

----- 4. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. 
(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4361   Száma: 17.12.07/4/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 08:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 48/2017.(XII.13.) 
önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. 
(XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva 
 
 

----- 5. Előterjesztés a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 
időpontjának meghatározásáról----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4362   Száma: 17.12.07/5/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 08:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
209/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Nemzetőr Sori 
Központi Óvodába, a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvodába, a Kaposvári Tar Csatár 
Központi Óvodába, a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodába, a Kaposvári 
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Festetics Karolina Központi Óvodába és a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvodába 2018. 
április 25-én  8-17 óráig, és 2018. április 26-án 8-16 óráig  írathatja be személyesen a szülők 
egyike a gyermekét. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói 
közlemény közzétételére. 

 
          Felelős:           Dr. Csillag Gábor  jegyző 
          Közreműködik:     Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
                            Bekesné Porczió Margit óvodavezető  
                            Rónai Ágota óvodavezető 
                            Csabainé Kósz Erika óvodavezető 
                            Molik Edit óvodavezető 
                    Tavali Gabriella óvodavezető 
                            Hegedűs Mária Katalin óvodavezető 
        Határidő:             2018. március 25. (közlemény közzétételére) 
 
 

----- 6. Előterjesztés a Közgyűlés 2018. évi munkatervéről----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4363   Száma: 17.12.07/6/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 08:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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210/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évi munkatervét az előterjesztés mellékletének 
megfelelően elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   folyamatos 
 
 
 
----- 7. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4364   Száma: 17.12.07/7/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 08:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
211/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának módosítását az előterjesztéshez csatolt mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 
módosításának aláírására. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2017. december 31. 
 
 
----- 8. Előterjesztés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester véleménye szerint mindenkinek joga van arra, hogy dolgozzon, 
biztonságot teremtsen a családjának. Ehhez viszont olyan iparnak, gazdaságnak kell lenni a 
városban, amely biztosítani tudja a lehetőséget a munkához. Ez függ az itt letelepedő 
vállalkozásoktól is, és attól, hogy a város milyen feltételeket biztosít a számukra. Az új gazdasági 
társaságnak a feladata egyrészt a befektetési források feltárása és a városba hozatala, és egy 
befektetés-ösztönzési stratégia kidolgozása azért, hogy ezeket a célokat el lehessen érni. A 
társaság alapításának és működésének a debreceni hasonló cég volt a példája. A cél, hogy új 
befektetési források jöjjenek Kaposvárra és nőjön az iparűzési adó bevétel. Köszöntötte Ulrich 
Ritát, aki ha a testület elfogadja, a társaság ügyvezetője lesz. Mivel régóta dolgozik már vele, jó 
szívvel javasolt a megbízását.  
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok az innováció és a befektetés-ösztönzés céljaival egyetértett, ez kiemelt 
feladat a város számára, de megkérdezte nem merülte-e fel annak a lehetősége, hogy ezeket a 
feladatokat a Városfejlesztési Kft. lássa el?   
 
Kiss Tamás képviselő kiemelte, hogy az előterjesztés szerint 50 milliós támogatást kapna, az 
első években a társaság. Megkérdezte, hogy az „első évek” mennyi időt jelent?  
 
Felder Frigyes tanácsnok kérte Uhlig Ritát, hogy a befektetés-ösztönző források felkutatását 
egy kicsit bővebben fejtse ki, valamint kérte a Polgármestert, hogy az iparűzési adó fokmérőt 
magyarázza el pontosabban, mert nem értette.  
 
Szita Károly polgármester Pintér Attilának válaszolva elmondta, hogy megfontolta a feladatok 
Városfejlesztési Kft-hez történő telepítését is. A két kft. valószínűleg pár év múlva egy lesz, de 
most a Városfejlesztési Kft-nek olyan feladatai vannak, hogy nem tudják ellátni a 
Gazdaságfejlesztési Kft-hez telepített feladatokat. Egy évig fogják kapni a támogatást. Az 
iparűzési adó fokmérője az lesz, hogy a betelepült vállalkozások, akik a megszerzett forrásokból 
kapnak támogatást, mennyi iparűzési adót fizetnek a város részére.  
 
Uhlig Rita ügyvezető igazgató elmondta, hogy a befektetés-ösztönzési pályázatok most is 
rendelkezésre állnak. A Magyar Kormány egyedi döntések alapján támogatja a vállalkozásokat és 
a Gazdasági Operatív Program is támogatja a meglévő és új vállalkozásokat.  
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-----Hozzászólások----- 
 
Felder Frigyes tanácsnok nem értette, hogyan lesz mérve az, hogy az iparűzési adó növekmény 
ennek a tevékenységnek köszönhető. Megkérdezte, hogy ez a Kft. a vállalkozásoknak segít a 
pályázatokban, vagy az Önkormányzatnak? 
 
Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint az csak döntés kérdése, hogy egy cég profilját a 
tulajdonos hogyan változtatja meg. Szerinte nem fogják nézni, hogy az iparűzési adó bevétel 
miért növekedett, ha ténylegesen nagymértékben növekszik. Szeretné kérni, hogy a leendő vezető 
szóljon pár szót az életpályájáról, miért jött el Kecskemétről?  
 
Borhi Zsombor alpolgármester arra tért ki, hogy miben tudja az önkormányzatot segíteni ez a 
cég. Ha egy társaság megkeresi az önkormányzatot, akkor válaszolni tudnak olyan kérdésekre, 
amelyekre kíváncsiak. A hivatalban nincs kapacitás olyan adatokat gyűjteni, amelyekre a 
vállalkozásoknak szüksége van, például munkaerő forrás tekintetében. Első feladatuk lesz, hogy 
feltérképezzék a városban a vállalkozások részére a lehetőségeket.  
 
Uhlig Rita ügyvezető igazgató röviden bemutatkozott. Házasságban él, egy kisfia van. 14 éve 
foglalkozik fejlesztés-politikával, projektek előkészítésével, menedzselésével. Tapasztalatokat 
szerzett hazai, nemzetközi és Eu-s projektek teljeskörű megtervezésével és lebonyolításával. 
Kecskeméten a Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói pozícióját töltötte be. Tevékenységük 
volt, hogy valamennyi Eu-s projektet előkészítették és menedzselték. Az akkor odatelepült 
Mercedes gyár vezetése kérte fel a speciális projektek lebonyolítására. Kecskemétről azért jött el, 
mert az akkori polgármester kérte fel, mikor egészségügyi államtitkár lett, hogy az egészségügyi 
fejlesztésekben segítse és támogassa. 2012-ben megalakult a városfejlesztő társaságok megyei 
jogú városok országos szövetsége, ahol a tagok döntése alapján ő töltötte be az elnöki pozíciót. Itt 
szintén fejlesztés-politikával foglalkoztak. A másik fontos momentum, hogy 2015-ben az Audi 
Hungária Zrt. vezetése felkérte arra, hogy fejlesztéseit segítse és képviselje. Úgy gondolta, hogy 
méltán tudná képviselni, vezetni ezt a kft-t, ha megbízza a Képviselő-testület.  
 
Szita Károly polgármester úgy vélte, hogy jó döntés hoznak. A HIPA részére kell adatokat 
adniuk, hogy a befektetőknek kiajánlják a várost, de sajnos eddig például a város időjárási adatait 
nem tudta a hivatal begyűjteni. Ebben is segít ez a Kft.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4365   Száma: 17.12.07/8/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 08:54  
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 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
 
Megjegyzés: 
 
212/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatokat hozta: 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése egyszemélyes, az Önkormányzat 100% 
tulajdonában lévő gazdasági társaságot alapít Kaposvári Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven, 3.000.000 Ft 
jegyzett tőkével. 

A Közgyűlés a társaság alapításához szükséges 3.000.000 Ft pénzbeli betétet a 2017. évi 
költségvetési rendeletében szereplő felhalmozási célú általános tartalék terhére biztosítja. 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításához szükséges, 
a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt alapító okirat aláírására, illetve az alapító okirat 
esetlegesen szükségessé váló módosításainak átvezetésére utólagos beszámolási 
kötelezettséggel. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2017. december 15. 

 

2. A Közgyűlés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság első ügyvezetőjének Uhlig Ritát bízza meg határozatlan 
időre, megbízási jogviszonyban. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2017. december 15. 
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3. A Közgyűlés a 281/2014.(XII.10.) önkormányzati határozat 2. pontját alábbi D/ ponttal 
kiegészíti: 

„D/ Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. 
1. Uhlig Rita” 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2017. december 15. 
 

4. A Közgyűlés a 281/2014.(XII.10.) önkormányzati határozat 3. pontját alábbi N/ ponttal 
kiegészíti: 

„N/ Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. 
Borhi Zsombor 
Pintér Rómeó 
Bodrogi Róbertné” 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2017. december 15. 
 

5. A Közgyűlés felkéri a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság bejegyzéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Uhlig Rita ügyvezető igazgató 
Határidő:  2017. december 15. 

 
 

----- 9. Előterjesztés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződésről----- 

 
 

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

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

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

#: 4366   Száma: 17.12.07/9/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 08:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
213/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási 
szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Kaposvári Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között az előterjesztés 
melléklete szerint kötendő közszolgáltatási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a 
Polgármester annak aláírására, illetve a közszolgáltatási szerződés esetlegesen szükségessé váló 
módosításainak átvezetésére utólagos beszámolási kötelezettséggel. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2018. január 31. 

 
 

----- 10. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosítási szándékának 
elfogadásáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az első eleme az előterjesztésnek, hogy a strand 
melletti területen szállodát építhessen a város, a másik a napelempark építéséhez szükséges 
módosítás.  
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-----Kérdések nem hangzottak el. ----- 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4367   Száma: 17.12.07/10/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 08:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
214/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településfejlesztési és 
Településrendezési eszközei módosítási szándékainak elfogadásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatokat hozta: 

 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a helyi építési szabályzat módosítását 

annak érdekében, hogy a strand területéből a szálloda építéséhez szükséges ingatlan 
telekalakítása megtörténhessen. A módosításba eseti partnerként a Kapos Holding Zrt. és a 
Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. kerül bevonásra. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:    2018. március 1. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a helyi építési szabályzat módosítását 

annak érdekében, hogy a „Megújuló energiaforrás (napelem) műtárgyának létesítési stratégiája 
és szabályozása” című dokumentációban foglaltaknak megfelelően a Kaposvár 5761/6 hrsz-ú 
ingatlanon a beépítési % 10-ra történő csökkentésével 500 kW teljesítményt meg nem haladó 
kiserőmű telepítésére lehetőség váljon. A módosításba eseti partnerként kezdeményező 
beruházót vonja be. 
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Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:    2018. április 30. 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a Szerkezeti Terv valamint a Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási Terv módosítását a napelemes erőmű (Kaposvár Keleti és 
Kaposvár Nyugati Naperőmű) nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás megvalósítása 
érdekében. A módosításba eseti partnerként a Dunántúli Megújuló Energia Szolgáltató Zrt-t és 
a Dunántúli Naperőmű Energia Szolgáltató Zrt-t valamint a Kaposvári Egyetemet vonja be. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:    2018. április 30. 
 
 

-----11. Előterjesztés a Beszerzési szabályzat módosításáról----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a kaposvári vállalkozóknak nem juttathat a hivatal 
10%-os előnyt, ezért van szükség a szabályzat módosítására.  
  

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4368   Száma: 17.12.07/11/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 08:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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215/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Beszerzési szabályzat (a továbbiakban: 
BSZ) módosításáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint döntött: 
 
1.) A BSZ II. fejezet 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„4. Az eljárás az ajánlati felhívás közzétételével vagy annak közvetlen megküldésével, 

meghívásos eljárással indul.” 
 
 

2.) A BSZ II. fejezet 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„7. A közzététellel indult ajánlati felhívást a Kapos TV képújságában, az Önkormányzat 
internetes honlapján kell meghirdetni, valamint a jegyző által megjelölt más sajtóban is 
meghirdethető. Az ajánlati felhívást a közzététellel egyidejűleg három ajánlattevő részére 
meg kell küldeni.” 
 

3.) A BSZ IV. fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„IV.  
 

Meghívásos eljárás 
 

1. Az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább három gazdasági szereplőnek 
egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást kell megküldeni. 

 
2. A meghívásos eljárásban az I.-III. fejezet szabályait is alkalmazni kell.” 
 
 

4.) A BSZ VI. fejezete 1. pontjában a „A./szavazati joggal” részen belül a h) és i) alpontban a 
közbeszerzés kifejezés változik beszerzés kifejezésre. 
 
„A./ szavazati joggal: 
h.) a Részönkormányzat Elnöke, vagy az általa megbízott részönkormányzati képviselő a 
településrészt érintő beszerzés esetén; 
i.) egyéni választókerületet érintő beszerzési ügyben a választókerület megválasztott 
képviselője.” 
 

5.) A BSZ VI. fejezete 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„5. A több értékelési szempontot alkalmazó eljárások esetén a kaposvári közvetlen 
vevőszolgálat biztosítása kötelező értékelési szempont.” 
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6.) Jelen módosításokat 2017. december 7. napját követően indított beszerzésekre kell 
alkalmazni. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné Műszaki és Pályázati Igazgató 
    Balogh Beáta Gazdasági Igazgató 
    dr. Mach Tamás közbeszerzési referens 
Határidő:   2017. december 7.  

 
 
 

-----12. Előterjesztés KAVÍZ Kft.-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződésekről----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4369   Száma: 17.12.07/12/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 09:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
216/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a KAVÍZ Kft. -vel kötendő 
bérleti-üzemeltetési szerződésekről szóló előterjesztését és úgy határozott, hogy az előterjesztés 
mellékletként csatolt 12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz”; a „28. Kaposvár 
szennyvíz”, illetve a „40. Simonfa – Zselickislak – Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz” 
víziközmű-rendszerek tekintetében a KAVÍZ Kft.-vel kötendő bérleti - üzemeltetési szerződést 
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jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert – szerződő partnerrel történő végleges egyeztetés 
során felmerülő érdemi részletet nem érintő módosítások átvezetésével történő – aláírására, 
utólagos beszámolási kötelezettséggel. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----13. Előterjesztés Településképi arculati kézikönyv és Kaposvár Megyei Jogú Város 
településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete elfogadásáról 

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

 
Szita Károly polgármester először is megköszönte a főépítészi iroda munkáját. Elmondta, hogy 
ennek az anyagnak vonzata lesz még a helyi rendeletek módosítása is. Benne van a közterületi 
reklámok szabályozása is. Véleménye szerint nagy a vizuális szennyezés a városban. Az anyag 
elfogadása esetén 381 reklámhordozó helyett 62 maradna csak. 18 hengeroszlopon lehetne 
kulturális eseményeket hirdetni, emellett 20 db óriásplakát, 10 db city light és a buszvárókban 14 
db hirdetőtábla lesz. Sok olyan tábla van, amelyek már nem aktuálisak, cél, hogy több 
információs tábla legyen egy nagyobb táblán feltüntetve.  
 

-----Kérdések----- 
 
Kiss Tamás képviselő megkérdezte, hogy ez a 62 reklámhordozó az Önkormányzat tulajdona 
lesz, vagy ki lesz adva cégnek a használata?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy csak a hengeroszlopok maradnak 
önkormányzati tulajdonban, hogy aktuális eseményeket hirdessenek. A többi 
hirdető-berendezésre pályázatot ír ki a város közterület-bérleti díj fejében, egy éves bérleti időre. 
A hirdető-berendezés a pályázó tulajdona lesz, csak a területet adja az önkormányzat bérbe. A 
pályázatot úgy hirdetik meg, hogy az összes felület 1/3 része az önkormányzat használatába kell, 
hogy kerüljön. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok úgy gondolta, hogy az emberek életminősége fontos egy városban, 
de az épített környezet és a tervezett környezet is fontos. Gratulált a kézikönyv készítőinek. 
Javasolta a könyv formájú megjelenést, hogy az iskolák is kaphassanak belőle, vagy elérhető 
legyen a lakosság részére. Megjegyezte, hogy van pár ingatlan, amely régi elnevezésén szerepel a 
kézikönyvben.  
 
Pintér Attila tanácsnok szerint azt, hogy mennyi reklámhordozóra van szükség, a piac diktálja. 
Abban egyetértett, hogy legyen szabályozva vizuálisan, de szerinte nem lehet ennyire 
drasztikusan megtenni azt. Szerinte sérti a szabályozás a piac szereplőit.  
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Kiss Tamás képviselő hangot adott azon félelmének, hogy nek lesz, aki üzemelteti ezeket a 
reklámhordozókat.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester Pintér Attila képviselő hozzászólására reagálva megjegyezte, 
jobb lenne, ha a reklámozás a város kezében maradna, és nem a szabadpiac döntené el, hogy hol 
és mit reklámozzanak. Megemlítette, hogy a már eltávolított táblák alapjai néhány cm-re kiállnak 
a földből és balesetveszélyesek. Kérte a polgármestert, hogy az eredeti állapotot állíttassák helyre 
a vállalkozóval.  
 
Mihalecz András tanácsnok egyetértett Borhi Zsombor alpolgármesterrel, hogy ne a piacra 
bízzák a reklámokat. Eddig a jó ízlést és az esztétikumot nélkülözték. Számos országban már 
letisztult képet lehet látni, nincs tele reklámokkal minden. Véleménye szerint a reklámhordozók 
balesetveszélyesek is, mert elterelik a figyelmet. Nagyon szigorúan szabályozná, hogy hova 
legyenek felállítva a reklámhordozók. Felhívta a figyelmet, hogy a közlekedési táblák kiegészítő 
tábláit is érdemes lenne felülvizsgálni, mivel a járdákon vannak elhelyezve alacsonyak és ezáltal 
veszélyeztetik a közlekedők biztonságát. 
 
dr. Pintér Rómeó tanácsnok pontosításként elmondta, hogy az említett 12.000,-Ft adómérték a 
reklámfelületre nem havi, hanem éves díj.  
 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a településképi szabályozással egyetért, az 
önkormányzatnak joga is és felelőssége is szabályozni, hogy milyen körülmények között lehessen  
közterületeken reklámozni, csak azt kellene mérlegelni, hogy ezzel milyen viszonyokat 
teremtenek azoknak a kárára, akik magántulajdonban működtetnek reklámhordozókat. Nem értett 
egyet azzal, hogy ilyen drasztikusan beleszóljon az önkormányzat a reklámpiac működésébe, 
hiszen a kutatások is azt mutatják, hogy a reklám egy gazdaságot hajtó erő.   
 
Szita Károly polgármester kérte a határozati javaslatot kiegészíteni egy ponttal, mely szerint a 
közterületre kihelyezett táblákat, amelyek a járdákon vannak és a rajtuk levő kiegészítő táblák 
balesetveszélyesek, helyezzék át máshova. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4370   Száma: 17.12.07/13/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 09:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a kiegészítő határozati pontról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77.78 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 22.22 22.22 
Szavazott 18 100.00 100.00 
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Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4371   Száma: 17.12.07/13/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 09:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról a kiegészítéssel együtt az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 72.22 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 5 27.78 27.78 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
217/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Településképi arculati 
kézikönyv és Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló önkormányzati 
rendelet elfogadásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az előterjesztés 1. 
mellékletben szereplő Kaposvár Településképi arculati kézikönyvét elfogadja. 

 

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

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kéri a Városgondnokságot, hogy mérje fel 
azokat a közterületre kihelyezett táblákat, amelyek akadályozzák a közlekedést, és tegye 
meg a szükséges intézkedést a balesetveszélyes állapot megszüntetése érdekében. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Herczeg Attila a városgondnokság vezetője 
Határidő: 2018. március 31. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4372   Száma: 17.12.07/13/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 09:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 72.22 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 5 27.78 27.78 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 49/2017.(XII.13.) a Kaposvár 
Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletét, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----14. Előterjesztés az Ezüsthárs lakópark területén lévő egyes ingatlanok 
megvásárlásáról, illetve térítésmentes tulajdonba vételéről----- 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4373   Száma: 17.12.07/14/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 09:49  
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 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
218/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 
1./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 6268/25 hrsz-ú   
3492 m2 területű ingatlant 3.000,- Ft/m2 fajlagos áron, összesen bruttó 10.476.000,- Ft vételáron 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete céltartalékában elkülönített működési tartalék 
keret terhére megvásárolja.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2018. június 30.  
 
2./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári a  6268/4 hrsz-ú; 
6268/24 hrsz-ú; 6268/49 hrsz-ú; 6268/64 hrsz-ú; 6268/71 hrsz-ú ingatlanokat térítésmentesen 
tulajdonba veszi azzal a feltétellel, hogy az ingatlanok átadását megelőzően azok útburkolata, 
illetve ehhez kapcsolódó létesítmények esetleges helyreállítási, felújítási munkálatait a 
Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatóságával egyeztetve az átadó elvégzi, majd 
kezdeményezi azok közúttá történő átminősítését.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Szirják Imréné igazgató 
Határidő: 2018. június 30.  
 
3./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztéshez csatolt adásvételi és 
térítésmentes átadási szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Szirják Imréné igazgató 
Határidő: 2018. június 30.  
 
----- 15. Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került 

ingatlanok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről ----- 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4374   Száma: 17.12.07/15/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 09:49  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
219/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam, a Kaposvári Egyetem és Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2010. április 10. napján létrejött, állami vagyonba 
tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szerződés tárgyában akként 
nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a kaposvári 0324/18, 0324/19, 
0324/20, 0324/23 és 0324/24 hrsz-ú ingatlanokat közfeladat ellátása céljára, 
hulladékkezelő-lerakó központ megvalósításához hasznosítja. 
 
A Közgyűlés az előterjesztés 1. számú mellékletét képező szakmai beszámolót jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Kovács Katalin igazgató 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam és Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között 2013. március 14. napján a kaposvári 0306/3 hrsz-ú, „kivett közforgalom 
elől elzárt magánút” megnevezésű ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása 
tárgyában létrejött megállapodásra hivatkozással, beszámolási kötelezettségének eleget téve, 
nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlant a szerződésben 
meghatározott közfeladat ellátására, út, illetve közterület funkcióra hasznosítja. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Herczeg Attila intézményvezető 
Határidő: 2017. december 31. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam és Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között 2014. október 30. napján a kaposvári 923 hrsz-ú, „kivett általános iskola” 
megnevezésű ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása tárgyában létrejött 
megállapodásra hivatkozással, beszámolási kötelezettségének eleget téve, nyilatkozik, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlant a szerződésben meghatározott 
közfeladat ellátására, az egyházi fenntartású,  Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium elhelyezése céljára hasznosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2017. december 31. 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gyógyszerészeti Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (jogutódja: Állami Egészségügyi Ellátó Központ) és Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2014. szeptember 09. napján a kaposvári 02219/1, 
02221,  02224/1, 02224/3, 02236, 02242/1, 02244/2, 02246, 02249, 02251, 02264/7 és a 21314 
hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlanokra létrejött vagyonkezelési szerződés vonatkozásában akként 
nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlanokat „helyi 
közfoglalkoztatás” közfeladatra hasznosítja. 
 
A Közgyűlés az előterjesztés 2. számú mellékletét képező szakmai beszámolót jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Herczeg Attila intézményvezető 
Határidő: 2017. december 31. 
 

 
----- 16. Előterjesztés a Készenléti Rendőrséggel kötött bérleti szerződés módosításáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Szent I. u. 14. szám alatti ingatlanban további 
helyiségek használatára nyújtottak be igényt.  
 

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

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

#: 4375   Száma: 17.12.07/16/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 09:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
220/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 
1./Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztés 1. 
számú mellékletét képező, a Készenléti Rendőrség és Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között 2017. április 28. napján a Kaposvár, Szent Imre u. 14. szám alatti 
irodaépület 835,8 m2 alapterületű helyiségcsoportjára létrejött, 2017. május 15. napjától  1095,2 
m2 alapterületre módosított bérleti szerződés mindösszesen 1162,3 m2 alapterületre vonatkozó II. 
számú módosítását, annak aláírására a polgármestert felhatalmazza. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2017. december 15. 

 
2./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Szent Imre utca 
14. sz. alatti irodaépület volt bérlői által az ingatlanban hagyott, az előterjesztés 3. sz. 
mellékletében felsorolt, önkormányzati leltárban nem szereplő, tárgyi eszközöket közhasznú 
adományként biztosítja a Napkerék Egyesület (Kaposvár, Füredi utca 19. I/1.) számára azzal, 
hogy az elszállításról az Egyesület köteles gondoskodni. 
  
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  
Határidő:  2017. december 31. 
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----- 17. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4376   Száma: 17.12.07/17/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 09:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
221/2017. (XII. 7.) 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 tudomásul vette a polgármester 2017. évi 

szabadságának ütemezésére adott tájékoztatatást. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 Határidő:  folyamatos 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 68/2017. (IV. 27.) 

önkormányzati határozat 10., 11. és 12. pontjának határidejét 2018. június 30-ra 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. június 30. 
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3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 79/2017. (IV. 27.) 

önkormányzati határozat határidejét 2018. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 145/2017. (IX. 29.) 

önkormányzati határozatban szereplő illetmény összegét 502.425, -Ft-ra módosítja.  
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 Határidő:  2017. december 31. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 153/2017. (IX. 29.) 

önkormányzati határozat 4. pontjának határidejét 2017. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
     Szirják Imréné igazgató 
 Határidő:  2017. december 31. 
 
 
 

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

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4377   Száma: 17.12.07/18/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 09:51  
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 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
222/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2017. évi 
költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

----- 19. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma 
Akciótervéről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester szerint ez az előterjesztés a jövő számára fontos. Azt a célt tűzték ki,  
hogy a város elnyerje az Európa Zöld Fővárosa címet. Kovács Katalin igazgató fogja felkészíteni 
a várost arra, hogy ezt a pályázatot be lehessen nyújtani. Ahhoz, hogy a pályázat beadható 
legyen, konkrét eredményeket kell felmutatni. Ennek egy része lesz az a pályázat, ami az Elena 
elnevezést kapta. Ezt a pályázatot 6 dunántúli várossal együtt nyújtja be a város. A városban a 
közintézmények energiahatékonyságát szeretné javítani az energiatárolást és -kereskedelmet is 
szeretne a 6 település végrehajtani. Célul tűzik ki, hogy 2040-re a CO2 kibocsátás felére 
csökkenjen. A 2009-es értékek 2015-re már csökkentek. Remélte, hogy a kitűzött célt felül is 
tudja múlni a város.  

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok szerint valóban lényeges kérdésről van szó. Az ígért országos 
légszennyezettség-mérő berendezést mikor szerzi be a város?  
 
Felder Frigyes tanácsnok örült annak, hogy a megújuló energiák teret nyernek a városban és 
nagyon jó beruházások is megvalósulnak. Kérte, hogy a kínaiakkal kötött megállapodásról pár 
szóban tájékoztassák. 
 
Kovács Katalin igazgató tájékoztatásul elmondta, hogy a mérőműszerre a Földművelésügyi 
Minisztériummal együtt pályáztak. Remélhetőleg jövő év januárra lesz döntés, amelyről a 
Közgyűlést is tájékoztatják.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az Elena program második szakaszában van, a hat 
város között 60 milliárd forint kerül felosztásra. A közintézményekre lesznek napelemek 
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felszerelve. A program az EIB és az Európai Bizottság közös programjaként indult. Ki kellett 
alakítani a koncepciót, amely az volt, hogy nagyon sok épület energia-hatékony legyen, a 
közvilágítás is energiatakarékos lesz. Minden városban más program készült. Az 
enegiatárolásban és -kereskedelemben való együttműködést kellett a pályázatban elkészíteni. Ez 
volt az első szakasz. A másodikban le kellett bontani városokra, hogyan képzelik el az 
energiatárolást, a közreműködő szervezetet. Ezt még mindegyik város közgyűlésének el kell 
fogadnia és Brüsszelnek benyújtani, melyben 1 milliárd forintot kérnek a városok, hogy a kiviteli 
terveket elkészítsék. A kínaiak 25 évre vennének igénybe 200 ha területet. 2 x 50 megawattos 
napelemparkot létesítenének. Ezek a területek állami tulajdonúak. Megkötötték már a 
szerződéseket, amelyek ehhez szükségesek. Szándéka szerint a befizetett adón kívül szeretné, ha 
a város energiafelhasználásához is hozzájárulna.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester rámutatott, hogy a lefolytatott tárgyalások során 
bebizonyosodott, valószínűleg egyéb befektetéseket is magával vonz a beruházás.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az egész világon csak kínai napelemek vannak.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok egy statisztikát említett, mely szerint az egymillió lakosra vetített 
légszennyezettség miatti halálozás aránya közel ezer fő. Tudja, hogy Kaposvár nem a 
legszennyezettebb város az országban, ennek ellenére reméli, hogy minél hamarabb csatlakozni 
tud a város az országos légszennyezettség-méréshez.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megjegyezte, hogy a közvilágítást a városban sok helyen 
korszerűsítették, de vannak olyan helyek, például a zártkertekben, ahol érdemes lenne 
mozgásérzékelős lámpákkal kiépíteni a világítást.  
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta dr. Szép Tamás tanácsnok urat, hogy van olyan hely, 
amely mozgásérzékelős lámpákkal van ellátva. Az ottlakók pályázhatnak egy alapból, melyből 
50% támogatást kaphatnak.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4378   Száma: 17.12.07/19/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 10:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
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Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
223/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a TOP-6.5.1-15-KA1-2016-00003 
azonosító számú pályázat keretében elkészült, Kaposvár Megyei Jogú Város Fenntartható 
Energia és Klíma Akciótervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

 A Közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet 
jóvá hagyja, és felhatalmazza Szita Károly polgármestert, hogy a dokumentumot benyújtsa a 
Polgármesterek Szövetségéhez 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
   Kovács Katalin igazgató 
Határidő:  2017. december 10. 
 
 
 

-----20. Előterjesztés a IX. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválról ----- 
 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy minden évben szükség van 
előlegre, hogy a következő évi fesztiválra le tudjanak szerződni a művészekkel a szervezők.  
 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4379   Száma: 17.12.07/20/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 10:16  
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 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
224/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a IX. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál 
megrendezéséhez 45.000.000 Ft de minimis támogatást biztosít a Kaposfest Nonprofit Kft 
részére, egyúttal felhatalmazza a polgármestert - a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló 
Irodájával történő egyeztetés során felmerülő, a megállapodás érdemi részét nem érintő 
módosítások átvezetésével - a támogatási szerződés aláírására. A Közgyűlés a rendezvény céljára 
térítés nélkül biztosítja a Szivárvány Kultúrpalotát és a rendezvény időtartama alatt a belvárosi 
övezet kizárólagos közterület-használatát együttesen bruttó 10.500.000 Ft értékben.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2018. július 31. 
 
 

-----21. Előterjesztés vagyonhasznosítási ügyekről----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztés három ingatlanról szól. Az első egy 
kecelhegyi ingatlan, amelyre a Katolikus Egyház szeretne egy evangelizációs házat építeni. A 
pályázatra az egyház beadta ajánlatát. A második ingatlan vételi szándékával két család élt, amely 
a saját tulajdonú területük szélén van. A harmadik a Szent I. u. 14. szám alatti MSZP-iroda 
megvásárlása. Annak ellenére támogatta az eladást, hogy nem tartotta korrektnek a párt 
viselkedését Kaposvár irányába. Korábban döntöttek arról, hogy az ingatlant 100%-ban átadják a 
Készenléti Rendőrségnek. Ott van egy irodája az MSZP-nek is, amely a párt tulajdona. Az 
ingatlan az MSZP által felvett és nem törlesztett közel 800 millió Ft-tal van terhelve a Magyar 
Fejlesztési Bank által. 10 millió forint körüli összegre értékelték fel az ingatlant. Beszélt Molnár 
Gyula elnök úrral, hogy fogadják el az ajánlatot, amit nem tettek meg. 14 millió forint alatt nem 
adják oda az ingatlant. Tisztességtelennek tartotta az ajánlatot, de az ingatlan megvétele 
önkormányzati érdek. Kérte a testületet, hogy fogadják el az MSZP ajánlatát.  
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-----Kérdések----- 
 

dr. Pintér Rómeó tanácsnok kérdése Pintér Attilához az MSZP helyi képviselőjéhez szólt: az 
ingatlan forgalmi értéke 10,3 millió Ft, az ingatlant 14 millió Ft-ért vásárolja meg az 
Önkormányzat. Azt kérdezte, hogy most „lehúzták” a kaposváriakat, hogy négy millió Ft-tal 
többért adják el az ingatlant? Szerinte most már adhatnának is valamit a városnak, nem elvenni 
kellene.  
 
Mihalecz András tanácsnok érdeklődött, hogy miért van szükségük plusz 4 millió Ft-ra?  
 
Kiss Tamás képviselő azt szeretné tudni, hogy az említett 800 millió forint országos hitelből le 
lehet-e bontani mennyi érintené a kaposvári irodát. Mi az oka a plusz négy millió forintnak? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy Tóbiás József pártvezetővel tárgyalt jegyző úr, 
pontosan 796 millió forint a jelzálog egységesen az ország összes irodáján, amelyet a Magyar 
Fejlesztési Bank terhelt az ingatlanokra, mert nem fizették a Kormány által adott hitelt.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző tájékoztatta a testületet, hogy az eladó nem mondta el annak okát, 
hogy miért ennyi az ingatlan ára.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok sérelmezte Pintér Rómeó tanácsnok úr stílusát, de annak tudta be, hogy 
nincs minden információ birtokában. Az irodákra jelzálogot bejegyző MFB is készített egy 
értékbecslést, amelynek értéke közel 18 millió forint volt, amit a bank is megküldött a hivatalba. 
Ez az indoka, hogy az ingatlant nem tudja jóval olcsóbban adni az MSZP.  
 
Mihalecz András tanácsnok számára az derül ki, hogy a korábban 18 millió forintra értékelt 
ingatlant az MSZP lelakta és így már nem annyit ér, hanem 10 milliót. Az ingatlanpiac tényleg a 
kereset-kínálat alapon működik, csak ez az MSZP részéről nem elegáns. Megjegyezte azért, mert 
kormányzati pozícióban felveszik a hitelt, elköltik, amire akarják, és amikor kikerülnek ebből a 
helyzetből, akkor egyszerűen lelépnek. Amikor pedig az ingatlan mindenki által egyetértett célra 
hasznosításra kerül, akkor elkezdenek alkudozni. Ha ennyi az ingatlan ára, akkor legyen, de az 
MSZP képviselői most sem voltak túl elegánsak.  
 
Dér Tamás alpolgármester felelevenítette, hogy a 14 milliós ingatlanhoz hogyan jutott hozzá 
annak idején az MSZP. Hányszor akarja még az MSZP lenyúlni a kaposváriakat? Az ingatlan 
állami pénzen épült, az MSZP a 90-es években ingyen kapta meg azt. A demokratikus pártok 
nem kaptak ilyen lehetőséget akkor. Ingyen kapott vagyont hasznosítanának. 
 
Pintér Attila tanácsnok felelősséget vállalni nem tud azért az időszakért, ami a múlt. Csak azért 
tud felelősséget vállalni, ami most van az ő vezetése alatt. Az akkori tárgyaláson nem vett részt. 
Meghívta Mihalecz tanácsnok urat az irodába, hogy nézze meg mennyire van lelakva. Arra kérte 
képviselőtársait, hogy tartsák tiszteletben azt, hogy a kaposvári közösségnek mindenki tagja.  
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Szita Károly polgármester véleménye szerint a közösség egyik tagjának hívta fel a figyelmét, 
hogy nem jól cselekedett, de emelkedjenek felül ezen, hogy az ország legbiztonságosabb 
városában élhessenek a lakók továbbra is.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4380   Száma: 17.12.07/21/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 10:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
225/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár belterületi 
9726/135 hrsz-ú, 5749 m2 területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 
értékesítésére kiírt pályázatot eredményessé nyilvánítja és az ingatlant 28.745.000,- Ft + Áfa 
vételáron értékesíti a Kaposvári Egyházmegye (Kaposvár, Zárda u.4.) részére azzal, hogy az 
adásvételi szerződés elkészíttetésének és az ingatlan-nyilvántartási átvezettetésének 
kötelezettsége és költsége a vevőt terheli. 

 
      Felelős:             Szita Károly polgármester  

Közreműködik:           Balogh Beáta igazgató 
Határidő:                2017. december 31. (határozat közlése) 
 

2.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 10639 hrsz-ú „kivett 
közterület” megnevezésű ingatlan jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező változási 
vázrajzon sárga színnel jelölt 113 m2 nagyságú területét a törzsvagyonából kivonja, és 
5.000,- Ft/m2 fajlagos minimum vételáron, mint induló licitáron pályázat útján értékesíti 
azzal, hogy az adásvételi szerződés elkészíttetésének és az ingatlan-nyilvántartási 
átvezettetésének kötelezettsége és költsége a vevőt terheli. 

. 
            Felelős:  Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
            Határidő:  2017. december 31. (pályázat megjelenése) 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Szent Imre u. 

14. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban 4216 hrsz.-ú ingatlanban a Magyar Szocialista 
Párt tulajdonát képező 180/6527 tulajdoni illetőség  14.161.000,- Ft-on történő 
megvásárlására vonatkozó megállapodást tudomásul vette, és felhatalmazza a Polgármestert 
az előterjesztéshez 3. mellékletként csatolt adásvételi szerződés és elszámolás aláírására, a 
tulajdonjog átvezetéshez szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 
            Felelős:  Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
            Határidő:  2018. március 31.  
 
 

-----22. Beszámoló a cseri- és a donneri közösségi tervezésről----- 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok ez az előterjesztés egy korábbi döntésnek köszönhető, amelyben 
partnerek kívánnak lenni abban, hogy Kaposvár az egyik legbiztonságosabb város legyen az 
országban. Ez egy olyan egyezség része, amelyet itt a Közgyűlésen kötöttek. Ezzel együtt a 
donner és a cseri park rehabilitációja is megtörténhet.  
  
dr. Szép Tamás tanácsnok csak a donneri közösségi tervezésről szólt. Véleménye szerint 
tényleg megértek a városrész egyes területei a rehabilitációra. Azt vette észre, hogy az elmúlt pár 
hónapban ez a munka megrekedt. Úgy tudja, hogy humánerőforrás gondok merültek fel. 
 
Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok a cseri városrész lakóinak a köszönetét 
tolmácsolta. Sokfelé van építkezés jelenleg és újra szép lesz a Cseri park is tavaszra.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a főépítészi iroda nagyon sokat dolgozik, és kiadják 
a munkákat, amire nincs kapacitásuk. A cseri városrészben a KVG volt telepén is folyik munka, 
az új autóbusz-telephely készül. Elkészült az orvosi rendelő, a Cseri park átalakítása is elindult. A 
jövő évben kezdődik a Cseri u. 10. szám alatti ingatlan átépítése. A kaposvári közlekedési 
központ beruházás is elkezdődik hamarosan. Kérte a képviselőket, hogy ötleteikkel támogassák a 
tervezést és a munkát.  

Szavazás eredménye 
 

#: 4381   Száma: 17.12.07/22/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 10:41  
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 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
226/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2017. (VI.12.) önk. határozat 7. Pontjára 
vonatkozó beszámolót elfogadja. 

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

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Cseri park revitalizációjára vonatkozó 
közösségi tervezés szakmai programját megismerte és úgy határozott, hogy az abban 
foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy ennek alapján 
a közösségi tervezést indítsa meg. 

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

 
 

-----23 Előterjesztés alapítványi támogatásról----- 
 
 

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

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

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

#: 4382   Száma: 17.12.07/23/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 10:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
227/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
1. A Polgármesteri Keret terhére 
 

- Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére  30.000,-Ft 
     (2018. évi Csángó Bál költségeihez.) 
 

- Mártírok és Hősök Alapítvány részére    50.000,-Ft 
     (Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség idős tagjainak megemlékezéseken történő 

részvételi költségeihez.) 
 
2. Torma János Egyéni Képviselői Kerete terhére 
 

- TOLDISOK Alapítvány részére     32.000,-Ft 
     (Toldi Tagiskola részére sötétítő függöny vásárlásához.) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. január 31. 
 
 

-----24 Interpelláció ----- 
 
 

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



45 

 
 

-----Különálló interpelláció: 1----- 
 
Kováts Imre képviselő „A halottakról való megemlékezés napjaiban több környéken lakó 
kaposvári kifogásolta, hogy a Keleti temető Pécsi utcai kapuja - a kifüggesztett tájékoztatás 
szerint – „technikai okok miatt átmenetileg zárva”:  
A temető üzemeltetője szerint a sírokra elhelyezett virágokat rendszeresen ellopják, esetenként az 
ellopott virágokat a temető környékén árulják (sőt, mint egy 10 m3 vizet is elloptak), ezért van 
zárva a kapu, ugyanis őrt nem tud biztosítani. A térfigyelő kamerák felszerelésére vonatkozó 
kérdésemre azt a választ kaptam, hogy „a polgármester nem támogatja a kamerák felszerelését” 
(a felszerelés költségét 10 millió forintban jelölte meg az üzemeltető). 
Amikor november 9. napján erről tájékoztattam a Közgyűlést, nem csak Ön, hanem a Fidesz 
frakció vezetője is hazugsággal vádolt, noha hozzászólásom kizárólagos célja a tulajdonosi 
jogokat gyakorló polgármester álláspontjának a tisztázása volt. 
A közgyűlést követően két alkalommal is beszéltem a temetőt üzemeltető Kft ügyvezetőjével és 
Puskás Béla egyik alkalommal sem tagadta, hogy korábbi állításának megfelelően „a 
polgármester a térfigyelő kamerák felszerelését nem támogatja”. Tudom, hogy Puskás Béla az 
Önnél tett audiencián is engem igazolt.  
Számomra azonban sokkal fontosabb, hogy a környéken lakó kaposváriak napközben továbbra is 
bejussanak a temetőbe a Pécsi utcai kapuján keresztül is. Ehhez kérem a Polgármester úr 
segítségét. 
Közel tíz évvel ezelőtt a Pécsi utcában, illetve a Szentjakabi városrészben lakó kaposváriak arra 
kértek, hogy érjem el a temető Pécsi utcai kapujának nyitva tartását. 
A temetőt üzemeltető Kft. ügyvezetője ígéretet tett arra, hogy a kapu folyamatosan nyitva lesz, ha 
elintézem, hogy a cukorgyártól megkapja a cukorgyári portával szemben lévő, transzformátorház 
mögötti – parkolásra használt – területet. Az ingatlanon urnás sírhelyeket kívánt kialakítani, mert 
az erre alkalmas területtel már nem rendelkezett. 
A kérést teljesítettem. Az ingatlan birtokában, pályázat útján új kapu, új út és új kerítés, illetve 
jelentős számú urnás temetkezési hely került kialakításra. A temető pécsi utcai kapuja a 
városrészben lakó kaposváriak kérésének megfelelően éveken keresztül nyitva is állt. 
A temető Pécsi u-i kapuja hetek óta zárva van. 
Az kérdezem a tulajdonosi jogosokat gyakorló Polgármestertől, el tudja-e érni, hogy a Keleti 
temető a Pécsi utcai kapuján keresztül napközben megközelíthető legyen?  
Támogatja-e, hogy az üzemeltető a keleti temetőben térfigyelő kamerákat szereljen fel a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló – a temetőbe látogatók magatartásáról is 
rendelkező – önkormányzati rendeletben foglaltak eredményesebb érvényesítése érdekében?” 
 
dr. Csillag Gábor jegyző válaszolt az interpellációra: „Azt kérdezem a tulajdonosi jogokat 
gyakorló Polgármestertől, el tudja-e érni, hogy a Keleti temető a Pécsi utcai kapuján keresztül 
napközben megközelíthető legyen? kérdésre az alábbi választ adom: A Keleti temető Pécsi utcai 
kapuja a korábbi években csak halottak napján volt nyitva. Három évvel ezelőtt lakossági kérésre 
nyitották ki. A kapu kinyitását követően elszaporodtak a lopások, virágokat, kegyeleti tárgyakat 
loptak el ismeretlen tettesek, előfordult, hogy kannákban, utánfutóra szerelt tartályokban lopták a 
vizet. Ezzel párhuzamosan megjelenő érthető lakossági panaszok tették indokolttá a kapu 
bezárását halottak napja előtti időszakban. Az ünnep elteltével – a csapok lezárását követően a 
kaput ismét megnyitották a temetőlátogatók előtt. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a temető 
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üzemeltetőjéhez a kapu bezárása miatt összesen csak kettő panasz érkezett, melyből egyik a 
képviselő úré volt, amelynek az is oka lehetett, hogy a kaputól 50 m-re a Hősök temploma 
melletti bejárat folyamatosan nyitva volt.  
Támogatja-e, hogy az üzemeltető a keleti temetőben térfigyelő kamerákat szereljen fel a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló – a temetőbe látogatók magatartásáról is 
rendelkező önkormányzati rendeletben foglaltak eredményesebb érvényesítése érdekében? 
kérdésre az alábbi választ adom: A Somogy Temetkezési Kft. az elmúlt hónapokban elkészítette 
a kaposvári temetők állapotfelmérését, amely tartalmazta a Keleti és Nyugati temetőben két 
önálló kamerarendszer kiépítését is. Az állapotfelmérést megvizsgálta a Műszaki és Pályázati 
Igazgatóság is és azzal a támogatható javaslattal élt, hogy ne önálló kamerarendszer kerüljön 
kiépítésre, hanem a kamerarendszer épüljön bele a városi kamerahálózatba. Puskás Béla igazgató 
úr nem mondhatott Önnek olyat, hogy a kamerarendszer kiépítését a polgármester nem 
támogatja, mert igazgató úr elmondása szerint, Ön a legutolsó beszélgetés alkalmával a második 
mondat után kinyomta a telefont, ami miatt Ő már Önnek fel sem veszi a telefont.” 
 
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
Kováts Imre képviselő „Tisztelt Közgyűlés! Az interpelláció nem csak a temetői kapu nyitva 
tartásáról szól, hanem arról is, hogy nem én hazudtam. 
Polgármester úr vasárnap meggyújtotta az adventi koszorún az első, a lila színű, bűnbánatot is 
jelentő gyertyát, ám a bocsánatkérések elmaradtak. 
Amikor a polgármester az egyik közgyűlésen sértő megjegyzést tett rám, lelkész ismerősöm azzal 
vígasztalt, „az életben nem az nagy dolog, amit elérünk, hanem amit eltűrünk”. 
A polgármester asszisztálásával el kellett tűrnöm, hogy Dér Tamás az egyik közgyűlésen 
lehülyézzen, majd más alkalommal dr. Giber Vilmos – igaz kulturáltabb szóhasználattal – 
ugyanezt tegye.  
Persze volt kitől tanulni a hűséges fegyverhordozóknak, hisz a polgármester korábban lehülyézte 
dr. Szép Tamást is, mert véleménye eltért a polgármesterétől. 
Az adventi koszorún a második gyertya is lila színű. Polgármester úr! Templomba járó 
emberként gyónjon meg a kérjen bűnbocsánatot, mert Ön a közgyűlésben megvalósítja a politikai 
terrorizmust! Kérem, hogy a hozzászólásomat a jegyzőkönyv szó szerint rögzítse.” 
 
Szita Károly polgármester „elfogadja az interpellációra adott válaszomat vagy nem?” 
 
Kováts Imre képviselő „Polgármester úr, én Önhöz intéztem egy interpellációt, Ön nem 
válaszolt. Nem válaszolt. Nem első alkalommal teszi meg. Gyáva ahhoz, hogy az interpellációra 
válaszoljon.” 
 
Szita Károly polgármester: „Az a válaszom, amit jegyző úr elmondott.”  
 
Kováts Imre: „Kérem, hogy a jegyzőkönyv ezt is rögzítse. A polgármester nem mond igazat.” 
 
Szita Károly polgármester: „Elfogadja vagy nem fogadja el?” 
 
Kováts Imre képviselő: „Majd ha Ön válaszol, azt el fogom fogadni.” 
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Szita Károly polgármester: „A képviselő úr nem fogadja el a választ. Szavazzunk arról, hogy a 
Képviselő-testület elfogadja-e a választ.”  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4383   Száma: 17.12.07/24/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 10:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpellációról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 70.59 66.66 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 5 29.41 27.78 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Szita Károly polgármester „Szavazzunk most arról, esetleg ha a képviselő úr nem fogadja el az 
interpellációra adott választ, nem mondta ő ezt, a Képviselő-testület elfogadja-e. Szavazzunk 
erről is kérem.”  

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4384   Száma: 17.12.07/24/0/A/KT 
Ideje: 2017 december 07 10:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület az interpelláció elfogadásáról döntött: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 75.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 25.00 22.22 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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228/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta Kováts Imre képviselő „Kell-e tulajdonosi 
hozzájárulás ahhoz, hogy a Keleti temetőben térfigyelő kamerákat szereljen fel az üzemeltető?” 
címmel megfogalmazott interpellációjára adott választ. 
 
 
Szita Károly polgármester Áldott és Békés Karácsonyt kívánt minden képviselőnek és a 
kaposvári polgároknak is.  
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

 Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
        polgármester                                                       jegyző 
 
 
 
 
 
 


