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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Testületi ülés ideje: 2018. január 25. 
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, a kollegákat, a sajtó képviselőit és a 
nézőket. Megállapította, hogy a testület 18 tagja jelen van, így a Közgyűlés határozatképes. 
Gratulált minden kitüntetettnek, akik Kaposvár város napján valamilyen díjat vehettek át. 
Megköszönte az Advent időszakában a segítőszándékú felajánlásokat. Köszönetet mondott a 
kaposfüredieknek és Nagy Attila tanácsnoknak a Három Királyok Túra szervezéséért, amin az 
idén vettek részt a legtöbben. Elmondta, hogy múlt vasárnak zárt be a Seuso kiállítás, amire 
rekord számú látogató volt kíváncsi. Három hét alatt 22.300-an tekintették meg a tárlatot. Ilyen 
sikeres kiállítás még nem volt a múzeum történetében. 23 millió forintjába került a városnak ez a 
kiállítás, de megérte. Megköszönte az érintettek munkáját, azokét, akik sokat tettek azért, hogy 
minél többen láthassák a kiállítást. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban jelzetteken túl 
vegyék fel a napirendre  

- a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról, 

- a Kaposvár, Ady Endre u. 12-14. szám alatti ingatlannal kapcsolatos településképi 
bejelentési eljárás során benyújtott fellebbezésről (ZÁRT), 

- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést,  
- valamint az Interpelláció napirendi pontot.  

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4425   Száma: 18.01.25/0/0/A/KT 
Ideje: 2018 január 25 08:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendekről 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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1/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére  
- a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról, 
- a Kaposvár, Ady Endre u. 12-14. szám alatti ingatlannal kapcsolatos településképi 

bejelentési eljárás során benyújtott fellebbezésről (ZÁRT), 
- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést,  
- valamint az Interpelláció napirendi pontot. 

 
NAPIREND: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetéséről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés a Somogy megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor OEVI vezető 
Közreműködik: dr. Gróf Regina HVI-tag 
 

3. Előterjesztés a vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, valamint 
a kulturális célú támogatás nyújtásáról szóló 57/2016. (XII. 13.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

4. Előterjesztés intézményvezető felmentéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

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

 

6. Előterjesztés Konzorciumi együttműködési megállapodás az 
EFOP-1.4.2-16-2016-00026 azonosító számú projekt megvalósítására 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

7. Előterjesztés együttműködési megállapodás az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító 
számú kiemelt projekttel a TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 projekt támogatási 
szerződésének megkötéséhez 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
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8. Előterjesztés a "COMPETE4SECAP" c. nemzetközi projektben való részvételről 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
 

9. Előterjesztés vagyonhasznosítási ügyekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

10. Előterjesztés a "Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat"polgármesteri 
konferencia felhívásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

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

 
12. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról 
        Előterjesztő:          Szita Károly polgármester 
        Közreműködik:       Kovács Katalin igazgató 
 

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

14. Interpelláció 
 

 
 

-----1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetéséről----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester: Első napirendi pontunk a város 2018. évi költségvetésének a 
megtárgyalása. A teljesség igénye nélkül szeretném néhány dologra – ami a költségvetésünkben 
szerepel – felhívni a figyelmet. Kedves Képviselő Hölgyek és Urak örömmel mondhatom 
mindnyájuknak, hogy Kaposvár nehéz, ám sikeres esztendőt zárt 2017-ben, és erős város lettünk, 
amelyre méltán lehetünk büszkék. Erős város, mivel az elmúlt két évtizedet figyelembe véve soha 
nem volt ilyen alacsony a munkanélküliek száma Kaposváron, mint most. Ma 824 fővel többen 
dolgoznak városunkban, mint egy esztendővel korábban. Nulla a város adóssága, amely szintén 
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egy örömteli hír. Nem mintha a hitel az ördögtől való lenne, de jó érzés azt kimondani, hogy 
mindezidáig tudtunk úgy működni, tudtunk úgy fejleszteni, hogy nem kellett idegen forráshoz 
nyúlnunk. Örömmel tájékoztatom Önöket arról is – és ez is alátámasztja azt, hogy erős város 
lettünk – hogy évről évre nő és így az elmúlt esztendőben is nőtt 12 milliárd forinttal Kaposvár 
vagyona, ma már 106 és fél milliárd forint a vagyon. Erősödik a helyi gazdaság is, ez szintén 
alátámasztja, hogy erős város vagyunk. Ezt mi sem igazolja jobban, mint az iparűzési adó 
növekedése. Az elmúlt esztendőben 6%-kal nőtt az iparűzési adó, és már most jelzem Önöknek, 
hogy a 2018. évi költségvetésben is növekedéssel számolunk, mintegy 5,5%-kal. 155 millió 
forinttal több iparűzési adó bevételre számítunk, mint az elmúlt esztendőben tettük. A 2018-as 
költségvetés, amit ma megtárgyalunk és itt van Önök előtt, az egy fő pilléren nyugszik, mégpedig 
azon a fő pilléren, amit 2014-ben a város polgáraival közösen alkottunk, vagyis az évtized végéig 
szóló várospolitikai programunkon, a Hiszünk egymásban című várospolitikai programon. 
Ha a költségvetésnek három erős pontját szeretném kiemelni, említeném egyrészt a Németh 
István Programot, amely meghatározza a város költségvetését. Több, mint 170 milliárd forint, 
jellemzi az évszázad beruházási programját, a Németh István Programot. A másik fő pillére a 
költségvetésnek a Gyarapodó Kaposvárért Program, amely nem csupán érzelmileg rendkívül 
fontos számunkra, hanem a város jövője szempontjából is egy meghatározó programunk. Persze 
egyik program a másikra épül, ugyanúgy, ahogy a harmadik is, a vállalkozókat és a 
befektetéseket támogató program. Mindhárom program elemeit megtalálják a 2018. évi 
költségvetésben.  
Városunk lendületben van és fejlődik, és nagyon fontosnak tartom megteremteni a hosszú távú 
külső forrás nélküli működésnek a feltételeit. Ha mélyen belenéznek ebbe a költségvetési 
szerkezetbe, akkor láthatják ennek a jeleit. Ez fiatal demokráciánk történetében – nem is olyan 
fiatal, mert már közel három évtizedes – ilyen még nem volt. Ha három éven belül fő 
elképzeléseink sikerülnek, amelyeket elterveztünk, s azok a várakozásaink bejönnek, amiket 
remélünk, akkor megteremtjük a külső források igénybevétele nélküli, stabil városi működés 
feltételeit. Ez nagyon fontos dolog. A három alappillér, amin nyugszik ez a költségvetés egyrészt 
az évszázad beruházási programja a Németh István Program. Az egész költségvetést áthatja az a 
szemlélet, hogy munkára és nem segélyre alapuló várost kívánunk építeni. A munkát tartjuk a 
legfontosabb értékünknek. Éppen ezért mindent megteszünk, ami rajtunk múlik annak érdekében, 
hogy elérjük a teljes foglalkoztatottságot, illetve annak érdekében, hogy csökkentsük vagy ezen a 
szinten tudjuk tartani a munkanélküliek számát még lehetőséget biztosítva azoknak, akik 
dolgozni akarnak. Mi a versenyképesség kialakításában tudunk segíteni a helyi vállalkozóknak. 
Ez az egyik pillére a Németh István Programnak, amely részben megjelenik az iparterületek 
felújítása kapcsán. Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy az 1,8 milliárd forint értékű 
iparterület-felújítási programnak, amely szintén szerepel a költségvetésben, két eleme már 
elkészült: a Videoton iparterület és környéke, ahol utat, kamionparkolót, sok mindent építettünk, 
és a Raktár u., Iparos utca és annak környéke felújítása, ahol szintén látszik, aki arra járt, hogy 
mekkora munkákat végeztünk el. Idén két iparterület felújításával számolunk még, az egyik a 
Vásártéri út, Kanizsai út által határolt tömb, illetve a volt Sáév telepen levő infrastrukturális 
felújítások. Ezen túlmenően szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a Németh István Program 
részeként új ipari parkot is építünk, megtalálják ennek a költségeit is a költségvetésben. Az egyik 
ipari park több, mint 30 ha, mely a Dombóvári út nyugati oldalán épül meg. 575 millió forintot 
már átadtunk ezen ipari park közművesítésére a Magyar Állam ezzel foglalkozó gazdasági 
társaságának a NIPÜF-nek azt remélve, hogy a lefolytatott eljárásokat követően a területből való 
kivonás után neki fog állni az infrastruktúra-fejlesztésnek, közművekkel látja el ezt a területet, 
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hogy várhassuk az új iparok betelepítését a városban. A másik ipari park pedig egy 3 ha-os ipari 
park, a volt Füredi laktanya lőterének a területe. Ennek a kettőnek a kialakítását végezzük el 
ebben az esztendőben. Érinti a költségvetésünk egy másik beruházásunkat is, mégpedig a 174 
éves műemléképületünket, a „Szenvedő emberiség” feliratot viselő kórház anyaépületét, 
amelynek az átalakítása magának a Déli tömbnek a kialakításával elkezdődik ebben az 
esztendőben. A hozzáadott értéket képviselő üzemek fejlesztése stratégiai célunk ebben a 
városban. Az informatikát célkeresztbe állítva egy inkubátorházat létesítünk a helyi 
szoftverfejlesztő cégek bevonásával itt ezen a területen. Újból szólnom kell a Kométáról. Azért, 
mert ez egy komoly döntése volt a város Képviselőtestületének akkor, amikor 2013-ban még a 
legfontosabb stratégiai célunk a munkahelyeink megőrzése volt. A Hiszünk egymásban 
programnak is a biztonságról szól. Biztonság az élet minden területén, biztonság a munkahelyen. 
Akinek van, annak megmaradjon, akinek nincs, annak legyen. Biztonság az egészségben. 
Biztonság a köztereinken, biztonság életünk minden területén. 2012-13-ban akkor, amikor 
befektettünk 2 milliárd forintot, azt azért tettük meg, hogy megerősödjön a Kométa és tudjunk 
segítséget nyújtani mintegy ezer embernek, meg tudjuk őrizni többszáz kaposvári családnak azt a 
lehetőséget, hogy ne otthon ülve, segélyt várva kelljen tengetni az életét, hanem el tudjon menni 
dolgozni. És ha nem tesszük, akkor tönkremegy ennyi család, tönkremegy a gyár és azt 
gondolom, hogy nagyon nagy hibát követtünk volna el. 18 milliárd forint volt 2013-ban a 
Kométa árbevétele, ma több, mint 40 milliárd. 482 fő dolgozott a Kométában 2013-ban, ma 716 
fő. 234 fő a növekmény. A befektetett pénzünkért eddig körülbelül 800 millió forint hozamot 
fizettek. Helyi adóban 2013 és 2017 között 878.993 eFt-ot fizettek be a város közösségének a 
kasszájába. Idén pedig megállapodtunk, hogy elkezdődik a részvényeinknek a visszavásárlása, 
2018. december 31-én lesz a vétel és 1,3 milliárd forintot találnak bent a költségvetés 
céltartalékában. Köszönöm a gyár dolgozóinak, hogy jól sáfárkodtak a város pénzével. Persze 
kaptunk ebben az időben hideget, meleget némelyikőjüktől, de azt gondolom, hogy Önök is 
belátják, hogy a döntésünk helyes volt.  
Szintén a munkához tartozik maga a közmunka. Hiszek abban, és meg is vagyok győződve arról, 
hogy egészen addig, amíg valamennyi kaposvári, aki dolgozni akar, nem kap a piacon lehetőséget 
arra, hogy a megélhetését munkával tudja biztosítani, addig ezt a lehetőséget az 
önkormányzatnak kell megteremtenie. Az önkormányzat ezt nem tudja másképp megteremteni, 
mint a közmunka keretén belül. Ugyanakkor, ha a költségvetés személyi tábláját megnézik, akkor 
láthatják, hogy jelentősen csökken már ebben az esztendőben a közmunkát igénybe vevőknek a 
száma, és kevesebb közmunkással is számolunk. 566 fő volt – ha jól emlékszem rá – az átlag az 
elmúlt esztendőben, most több mint százzal kevesebb közmunkással számolunk 2018-ban. És 
ennek három oka van. Az egyik, ma már közmunkást is nehéz találni. Akár hiszik, akár nem, nem 
egyszerű a merítés. Udvarosokat, közterületen dolgozó közmunkásokat nehéz találni, ennek 
nyilvánvalóan az az oka – és ez a másik indok – hogy egyre többen elhelyezkedtek a piacon. 
Egyetlen egy példát említenék csak Önöknek. A Németh István Programunk eredményeként 
eddig több, mint 150 munkanélkülinek sikerült munkát szerezni a piacon. Foglalkoztatási 
Paktumnak hívjuk ezt a programot. Megváltoztak a törvényi szabályok mégpedig két fontos 
ponton: nagyon helyesen a törvény azt mondja, hogy 25 év alatt nem lehet közmunka, 25 év alatt 
a piacon kell dolgozni, mert van rá lehetőség. Vannak olyanok Kaposváron, akik megszerették a 
közmunkát, jobban megszerették, mint a piaci munkát, mint a piacon való elhelyezkedést. A 
másik törvényi változás az volt, hogy a szakképesítéssel rendelkező szakmunkásoknak a piacon 
kell elhelyezkedni, mert szakemberhiány van. Abban az esetben, ha háromszor kiközvetítik őket 
és a harmadik alkalommal sem sikerül a piacon elhelyezkedni, akkor visszajöhetnek a 
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közmunkarendszerbe. Ez a három oka annak, hogy mintegy 100 fővel kevesebb közmunkással 
számolunk.  
Bérek terén soha nem voltunk jól eleresztve, de azt érzékelik és tudhatják, hogy többlépcsős 
bérfejlesztési programot kezdett a Magyar Kormány és ez érezteti is a hatását. Egyrészt 2018. 
január 1-től a minimálbér már 138.000,-Ft, a garantált bérminimum pedig 180.500,-Ft. Ez minket 
is érint egyébként. 984 főt alkalmazunk, a bérük szerepel a költségvetésben az óvodák, az 
intézmények, a hivatal dolgozói. Azt láthatják, hogy elmúlt kettő esztendőre tekintve 416 millió 
forint többletet tettünk bele a bérekbe. Ez egyrészt a soros előrelépéseket is jelenti, másrészt az 
elmúlt két esztendőben végrehajtott minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedését.  
Javaslom Önöknek, hogy az köztisztviselői illetményalapot, amely 38.650 forint – ez a közvetlen 
kollégáinkat érinti – azt emeljük fel 40.000 forintra. Ez amúgy a város költségvetésének 21,1 
millió forintos többletkiadást jelent, de nagyon fontosnak tartom, hogy ezt megemeljük. Ennél 
azért többet keresnek a kollegáink az eltérítésekkel, meg sokmindennel együtt. Ha a 
köztisztviselői bérelemeket „illetményalaposítanánk”, akkor az illetményalap 54 ezer forint lenne 
Kaposváron, de még ezzel se vagyok elégedett. Kérem, hogy 21 millió forintot hagyjanak jóvá 
ahhoz, hogy a köztisztviselői illetményalapot 38.650,-Ft-ról 40.000-ra tudjuk emelni.  
Idén is, működtetjük a vállalkozásfejlesztési és befektetési alapunkat. Erre 50 millió forintot 
találnak meg a költségvetésben, ennek célja a munkahelyteremtés és közvetett módon a bérek 
növekedésének erősítése. Ennek az alapnak az a lényege, hogy ha valaki beruház és ezzel új 
munkahelyeket teremt, vagy amúgy vesz fel új munkaerőt, akkor munkahelyenként 500 ezer 
forint támogatást kap, azzal a feltétellel, hogy a nagyvállalatoknak 5 évig, a közepeseknek 3 évig 
foglalkoztatási kötelezettségük van és azzal, hogy a garantált bérminimum 120%-át kell, hogy 
kifizessék a dolgozóknak. Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy az elmúlt esztendőben – ha 
jól emlékszem – 54 vagy 56 munkahelyet tudtunk így támogatni.  
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak 2018 a családok éve. Nem csupán ezért emeltem ki a 
Gyarapodó Kaposvárért Programot, hanem azért is, mert bízom abban, hogy a Kormány 
döntéseinek következménye, ami a családoknak nyújtott adókedvezményeket jelenti, Kaposváron 
is éreztetni fogja hatását. Otthonteremtésre, utazási támogatásra és sok mindenre a Gyarapodó 
Kaposvárért Programban a családosoknak 102 millió forint támogatást biztosítunk. Tisztelt 
Képviselő Hölgyek és Urak engedjék meg, hogy néhány dolgot említsek az idei évi 
fejlesztésekről és beruházásokról is, a Németh István Programról. Tájékoztatom Önöket, hogy 
ebben az évben elkezdődnek a turisztikai beruházások. A vendégéjszakák a száma a korábbi 
15%-os növekedést követően 2017-ben is az előző esztendőhöz képest mintegy 6%-kal nő, 
vagyis a növekedés folytatódik. Annak érdekében, hogy ez továbbra is folytatódjék, turisztikai 
beruházásokat is kezdünk ebben az évben. A Csokonai Fogadó kapcsán 1,2 milliárdos 
közbeszerzés zajlik. Remélem, hogy tavaszra lezárul és el tud indulni a beruházás. A Nosztra 
átalakítása nagyon remélem, hogy a tavaszi időszakban elkezdődik a bontással és nyáron 
belekezdünk az építkezésbe. A Desedára idei kezdéssel 400 milliót tartalmaz a költségvetés. A 
szentjakabi romok esetében a közbeszerzés folyik. Ez egy milliárd forintos projekt. A Deseda 
kempingnél a tervezés zajlik, és 2018 második felére remélem el is készül a terv, utána ennek 
tükrében indítható meg a kivitelezés. A kerékpárútra tervezett összeg közel 1 milliárd, csak 
emlékeztetni szeretném Önöket, hogy a Tekergő állomásait is kiegészítjük 18-ra, és mintegy 170 
biciklit is vásárolunk.  
Még soha nem újítottunk fel annyi utat, mint amit tavaly. Két emblematikus útja is volt 
Kaposvárnak, amely felújításra került. Az egyik a Németh István fasor, a másik pedig a 
Bajcsy-Zs. utca, amelynek a kórházi szakasza 20 éven át zárva volt. Most a Zárda utcától a Virág 
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utcáig végig járható ez az út. Idén az út- és járdafelújításokra 1,7 milliárd forintot fogunk költeni. 
Folytatjuk a zártkerti utak útfelújítási programját, lesz elég törmelékünk. 230 millió forintot 
szánunk. Ez lesz a második üteme a zártkerti útfelújításoknak. Lesz egy új utunk ebben az évben 
– vagy áthúzódik a következő évbe, de költségvetési szempontból mindenképp számolnunk 
kellett vele – ez a Bajcsy-Zs. utcának és a Fő utcának az átkötő útja a Kórház Déli tömbjénél. Ha 
figyelmesek, akkor láthatták azt, hogy a Tüskevári csomópont átalakítása is szerepel a 
költségvetésben 300 millió forinttal. Van esélyünk rá, hogy ebben az évben el tudjuk kezdeni ezt 
a beruházást. A többiekhez képest elenyésző, ugyanakkor az idegeket ennél jóval nagyobb 
mértékben borzoló, ha meg van süllyedve egy aknafedlap. Ennek rendbetételére külön keretet 
különítettünk el ebben az évben, 20 millió forintot, hogy a megsüllyed aknafedlapokat a 
Városgondnokság munkatársai felemeljék. Ezt tegyék meg. A közlekedést érintő, városban zajló 
legnagyobb beruházás a Közlekedési Központ lesz, ez 17 milliárd forint. A tervezés jó ütemben 
halad, tavaszra elkészülnek a kiviteli tervek és remélem, hogy fel is vonulnak a daruk és kezdődik 
a kivitelezés. Kollégáim sokat dolgoznak, sok egyezséget kell kötni a Honvédelmi 
Minisztériummal, hisz fogja érinteni a KIEG-et is. A Béla király u-i felüljáró építésénél egy 
katonai szállót kell lebontani, ehelyett megszereztük a volt Tanítóképző Főiskola kollégiumát, 
amelynek felújítására adtunk át részt a mielőbbi költözés érdekében. Azért kellene minél előbb 
kiköltözni, mert a Béla király u-i felüljáró pillérének – ha lebetonozták – egy évig pihenni kell, 
utána tudják csak építeni a hidat. Addig nem tudnak betonozni, amíg ezt a szállót le nem bontják, 
mert ott van a pillérnek a vége. Nem akarom sorolni Önöknek, mennek az egyeztetések. Ki kell 
addig költöztetni azt a 30-35 embert, aki ott van a szállón, de hát azért vagyunk, hogy 
dolgozzunk.  
4 és fél milliárd forint a Kórház Déli tömb, a bontást elkezdtük, hogyha arra járnak, láthatják az 
út nyomvonalát is, amelyik kiköt majd a Fő utcára. Egyelőre bontott tégla hegyek vannak az adott 
területen. Nem tudom, feltűnt-e Önöknek, hogy szép csendben – nem titokban – de egy olyan 
rehabilitációs programot kezdtünk el az elmúlt években, amely azt a célt szolgálja, hogy a régi, 
használaton kívül levő, de ugyanakkor értéket képviselő középületeket megmentsük Kaposvár 
városának. Mindig vannak olyan épületek, amelyek elveszítették már a funkciójukat, ugyanakkor 
meghatározzák a városképet és szépek. Ha ezekhez nem nyúlunk hozzá, úgy hagyjuk, ahogy 
vannak, akkor nem csupán a városképet rontanák, hanem lepusztult városképet mutatnának. Ilyen 
a MÁV internátus, amit megszereztünk és odaadtunk a Református Egyháznak, amely felújította 
az épületet. De a Kórház Déli tömb két épülete is ilyen, az egyik épület az anyaépület, a másik – 
amit Kaposvár következő nemzedéke dr. Szép Tamásnak köszönhet – a volt fertőző épülete. 
Megőriztünk a jövőnek és felújítjuk mindkét épületet. A bőrgyógyászatnál új kap az épület és a 
terület is. A Csokonai Fogadót is meg kellett vásárolnunk. A METESZ székház egy csodálatos 
épület a Bajcsy-Zsilinszky utcában, annak is elkezdődött a felújítása, a tetőrésze már kész van. 
Ezek mind az enyészet martalékai lettek volna, ha nem nyúlunk hozzá. Aztán itt van a Cseri park 
és a Nosztra, két olyan terület, amely fontos a város számára.  
Intézmény-felújításokra 1,6 milliárd forintot találnak a költségvetésben. Emlékszem arra az 
időszakra, amikor 50-60 millió forint jutott csak erre. Folytatjuk az egészségügyi 
beruházásainkat. Elkészültek már orvosi rendelőink, amiket át is adtunk, ilyen a 48-as Ifjúság úti 
rendelő vagy a Toponári orvosi rendelő. Elkészült, de még nem adtuk át az Erdősor utcai orvosi 
rendelőt. Elkészült, de még nem nyitottuk meg a Cseri u-i új orvosi rendelőnket. Folyik a 
terhesgondozó építése, és ebben az esztendőben is újabb orvosi rendelők felújítására kerül sor 
500 millió forintból. A terhesgondozó beruházása 295 millió forint. És ha az egészségügyről 
beszélünk, akkor nem tudok elvonatkoztatni a sporttól sem, a kettő közé én egyenlőségjelet 
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teszek. Folynak a sportberuházásaink is, amit szintén látnak a költségvetésben: a Sportcsarnok és 
az uszoda beruházása. Ebben az évben 50 millió forintot adunk a Kaposvári Virágfürdőnek azért, 
hogy felújítási munkálatokat végezzen a virágfürdőben, illetve magában az uszodában. A Németh 
István Programnak a része az üzletutca programunk is, amelynek az a célja, hogy a sétáló utca 
homlokzatai, az üzleti portálok megújuljanak. Viszont nem akartunk egy olyan programot útjára 
indítani, ahol a földszint megújul, a fölötte lévő lakások homlokzata pedig csúnya. Éppen ezért 
megkerestük a társasházakat, legyenek partnereink abban, hogy 50-50%-os finanszírozással a 
fogadószintek fölötti rész is megújításra kerülhessen. 35 millió forintot találnak a 
költségvetésünkben erre a programra, így összesen 70 milliós felújítás valósulhat meg az ott 
lakókkal közösen. A második ütemét folytatjuk annak a programnak, amit tavaly indítottunk el. 
Ennek lényege, hogy nem lehet Kaposváron olyan önkormányzati tulajdonú lakás, ahol udvari 
WC van. A program lassan halad, mert el kell helyezni a felújítás alatt a bérlőket. Erre a célra 30 
millió forint van a költségvetésben, a befejezés jövőre várható. 
A Zöld Város programunk is tovább folytatódik, amelynek az a célja, hogy 2050-re 
energia-független legyen Kaposvár. Ezért idén is tovább növeljük a környezet-barát energiák 
használatát. Van már biogázunk, vannak új buszaink, amelyek gázzal járnak, hulladékfeldolgozót 
bővítettünk, távfűtést újítottunk fel, amit folytatunk ebben az évben is. Egyre korszerűbb a  
közvilágítás, amit ha elnyerjük az Európai Uniós Elena Programot folytatunk idén is.  
Elektromos biciklik, elektromos autók, napelemek – jó esélyünk van rá, hogy Közép-Európa 
legnagyobb napelem-parkja nálunk lesz Kaposváron. Napelemek kerülnek óvodáinkra és 
iskoláinkra, a Sávházra, a Városháza tetejére is, ezt is fogják látni még ebben az esztendőben. 
Tavasszal kezdünk, 340 millió forintot költünk erre. Folytatódnak az óvodafelújítások, az 
energetikai felújításokra 601 millió forintot költünk. A szennyvíztelep közel 6 milliárd forintba 
kerül, és a kivitelezés az idei évnek a második felében kezdődik várhatóan. Régi a 
szennyvíztelepünk, egyszer már intenzifikáltuk és a hatásfokát is növeltük, de a környező 
települések szennyvízét is mi fogadjuk, és a szennyvíziszappal volt eddig mindig a legnagyobb 
gondunk. Injektáltuk, de már nem maradt terület, ahova injektálni lehet. Ez az új technológia azt 
a lehetőséget hordozza, hogy a szennyvízből biogázt alakítunk elő és ez a biogáz látja el magának 
a telepnek az üzemeltetését, ez szolgáltatja az energiát. 1,8 milliárd forint a távfűtés, csak 
egyetlen egy elemét szeretném kiemelni: mindenki a saját lakásában vagy lépcsőházában tudja 
mérni az elfogyasztott energiát. Elektromos töltőállomást nyolcat építünk ebben az esztendőben 
és két darab elektromos buszt is veszünk. Ősszel megjön a két elektromos, magyar busz és beáll 
az autóbusz flottánkba. A színházunk építkezése pedig folyik.  
A teljesség igénye nélkül kedves hölgyek urak ez várható 2018-ban. Nem tudok mást mondani, 
minthogy álljunk neki és csináljuk, dolgozzunk. Az Önök jóváhagyását követően a 2018. évi 
költségvetés így áll majd össze. Még egy gondolatot engedjenek meg zárszóként. Ahhoz, hogy 
egy ilyen költségvetés összeálljon, ahhoz napi 14-15 órát is dolgoznak a kollégáim. Itt ülnek 
többen is közülük. Nekik különösen szeretném megköszönni azt a sok munkát, amivel egy stabil 
költségvetést sikerült összeállítanunk. Köszönet jár a hivatal valamennyi kollegájának is, mert 
egy költségvetés úgy áll össze, hogy megfogalmazódnak az ágazati igények, a szociálpolitikától, 
az egészségügytől, a műszaktól stb., amelyeket szeretnénk megvalósítani. Hosszas munka előzi 
meg egy ilyen anyagnak az Önök elé kerülését. Sokan és sokat dolgoztak azért, hogy ezt a 
napirendet most megtárgyalhatjuk. Szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját.  
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-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok a turisztikai fejlesztésekről érdeklődött. Megkérdezte mikor lesz 
lehetősége a városnak pályázni szállodaépítésre. A Deseda kemping fejlesztésével kapcsolatban 
kérdezte, hogy a több, mint 523 millió forint, amit Polgármester úr említett, mire lesz elég? A 
Csiky Gergely Színház központi támogatása miért csökkent a 6,3 millió forinttal? Hol tart a 
napelempark beruházása? Mikorra tehető a biomassza erőmű létesítése? Nem kapcsolódik 
közvetlenül a költségvetéshez, de a Kisgáti városrészben található bevásárlóközpont torzójáról 
mit tud? Befejeződik a beruházás? Információt kért a Cseri park és a Donneri 
város-rehabilitációjával kapcsolatban. A Polgármester tájékoztatására reagálva – miszerint a 
városnak nincs adóssága – kérdezte, hogy az élményfürdő projektrész vásárlásának 360 millió 
forintját, illetve a jégcsarnok 688 millió forintját minek tartja? Véleménye szerint ez adósság. 
Tavaly elfogadták Magyarország területrendezési tervét, amely tartalmaz egy 
Budapestet-Fiumevel összekötő gyorsvasút-fejlesztést is. Ennek nyomvonala nem érinti 
Kaposvárt. Megkérdezte, hogy van-e információ arról, hogy lesz-e Kaposvár közelében 
megállója? Ezt fontos kérdésnek tartotta, későbbi válaszadást is elfogad. Megkérdezte, hogy a 
polgármesteri megbízottakra fordítandó összeg miért csökkent – a számuk csökkent vagy a 
díjazásuk?  
 
Kováts Imre képviselő szerint a költségvetés közel 200 közfoglalkoztatottal kevesebbel számol. 
Megkérdezte, hogy a több fórumon megemlített munkanélküliség csökkenéséről szóló adatokat 
kitől kapta polgármester, mert azok hamisak. Véleménye szerint a 2016-os adatok valósak, de a 
2017. évre vonatkozóak nem. Az R67-es út nyomvonalán kivágott és ezután kivágandó többezer 
köbméter somogyi fa hol kerül felhasználásra? Lát-e lehetőséget a polgármester arra, hogy a 
rászorulók tűzifa igénye a mostaninál nagyobb mértékben legyen kielégítve ezzel a fával? A 
KAVIZ Kft. 290 millió forintos bérleti díja kapcsán kérdezte – mivel amióta a Kft. 
önkormányzati tulajdonú, azóta évről-évre csökken a koncessziós díj – hogy milyen változások 
okozzák az önkormányzati tulajdonú KAVÍZ Kft gazdálkodása eredményességének romlását? A 
polgármester nyilatkozatára hivatkozva kérdezte a napelempark létesítésével kapcsolatban, hogy 
mikor írta alá a polgármester a szándéknyilatkozatot a kínai partnercéggel? A 2018. évi 
költségvetésben miért nem szerepel az ingatlan bérleti díj bevétele? Elmondta, hogy a biomassza 
erőmű helyett biomassza fűtőmű épül Kaposváron és a támogatási szerződés is aláírásra került. A 
szerződés szerint 2019 végéig üzembe kell helyezni a fűtőművet és az ígéret szerint 25 
százalékkal csökken a távfűtés díja. Megkérdezte, hogy a 15 MW teljesítményű fűtőmű 
belépésével milyen mértékben csökken a távfűtés díja? Az uszoda melletti szállodaépítésre szánt 
terület értékesítése nem szerepel a költségvetésben. A területet nem kívánja az Önkormányzat 
eladni, vagy ingyen kapja a befektető? A Pécsi u. – Mező u-i csomópont közlekedésbiztonságot 
növelő beruházásának megvalósításával kapcsolatban megkérdezte – a több éve tartó 
kérés-sorozat és a végre tavaly novemberben elkészült tanulmány után, amelyet információi 
szerint további döntés-előkészítő konzultációknak kell követnie – hogy mikor lesz döntés a 
beruházásról? Ebben az évben megvalósul-e? Az orvosi rendelők felújításával kapcsolatban, 
hogy a beruházások befejezése előtt pár nappal történt a rendelői berendezések és eszközök 
megrendelése. A betegek csak 2-3 hónappal a kivitelezés befejezése után tudják használni a 
rendelőket. Megkérdezte, hogy miért a kivitelezés befejezésével egy időben rendeli meg a 
Polgármesteri Hivatal a berendezéseket? 
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dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy a donneri város-rehabilitáció szerepel-e a 
költségvetésben? Nagyon szép a város a sok virág és zöld miatt még az ideérkezők szerint is. A 
városban több utca is van, ahol nagyon öreg fasorok vannak. Megkérdezte, hogy az öreg fák 
elkerülhetetlen visszametszésére vagy más megoldásra van-e plusz forrás a költségvetésben?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy idén tavasszal kerül benyújtásra a szállodaépítési 
pályázat, melynek telkét értékesítik. A költséget nem szerepeltethették a költségvetésben, mivel 
nem tudni, hogy elnyeri e a város a támogatást. A Deseda kempingnél folyik a tervezés, amely az 
év második felére készül el, az átadás, befejezés határideje 2020 lesz. A Csiky G. Színház 
támogatása azért csökkent, mert olcsóbb az üzemeltetés az Együdben.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester a napelemparkkal kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg a 
területek mezőgazdasági művelésből történő kivonása folyik és az MNV Zrt. részére történő 
átadása, valamint ezzel párhuzamosan halad az engedélyeztetés is.  
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a napelempark területei állami 
tulajdonban vannak, ezért nem jelennek meg az önkormányzat költségvetésében a költségek. A 
szándéknyilatkozatot Borhi Zsombor alpolgármester írta alá a kínai befektetőkkel. Jelentős helyi 
adó bevétellel is lehet számolni. A Kisgáton a beruházó árulja a területet, amelyen nem készült el 
a beruházás. 
 
L. Balogh Krisztina főépítész elmondta, hogy a Cseri park műszaki anyaga elkészült, az 
ajánlattételi felhívás véleményezése történik most. A Donneri városrehabilitáció kettő részből áll. 
A Városfejlesztési Kft. végzi a szociális rehabilitációhoz kapcsolódó felméréseket jelenleg. A 
67-es felüljáró és az élményfürdő közötti részen hasonló közösségi tervezés valósul meg, mint a 
Cseri parkban. Ez egy bonyolult eljárás, amelynek ajánlattételi felhívását kell jóváhagyatni. A 
jóváhagyás után ki lehet írni a közbeszerzési eljárást. Remélhetőleg a cseri beruházás nyár elején 
elindulhat, és ezt követi a donneri is.  
 
Szita Károly polgármester kiegészítésként elmondta, hogy ez csak egy része a rehabilitációnak. 
Információt Szabó Zoltán igazgatótól lehet kérni a Városfejlesztési Kft-nél. Hosszú időbe, több 
évbe fog telni, mire minden elkészül a Donnerben. Kisajátítások is lesznek. Kaposváron kívül 
még Debrecenben épül ilyen közlekedési központ. Egy másik beruházás, egy feltáró út építése is 
megkezdődik a Béla király utca és a Bartók Béla utca között.  
A Cseri park csak egy része a cseri rehabilitációnak. A városrész alsó részének rehabilitációja 
már elkezdődött. A Nosztra bontásra kerül, a MÁV megcsinálja a belváros és a Cser átkötő 
részét, a Cseri u. 10. sz. alatti bérlakások is felújításra kerülnek, ahová nem mindenki költözik 
vissza. Megépült egy új orvosi rendelő, a volt KVG Zrt. telephelyén autóbusz-telephely és  
szervízüzem épül. Mögötte napelempark fog épülni.  
A Pintér Attila tanácsnok által említett összegek városi adósságok, de a Holding fizeti. Az éves 
teher 50-60 millió között van. Véleménye szerint, ha a jelenlegi kormány marad, akkor jó esélyt 
lát arra, hogy a gyorsvasút megállója közel lesz Kaposvárhoz. A polgármesteri megbízottakkal 
kapcsolatban elmondta, hogy a számuk csökkent, tavaly több megbízottra volt szükség a 
feladatokhoz, idén kevesebben lesznek. Kováts Imre képviselőnek válaszolva elmondta, hogy a 
munkaügyi központ éves átlagban számol és úgy kapja az adatokat. A 67-es út mentén rengeteg 



12 

 

fát termelnek ki. A gyakorlat szerint ha fát nem tudnak kapni a rászorulók, akkor pénzt kapnak 
favásárlásra. A képviselő javaslatát jónak tartotta. A kitermelt fa a kivitelezőé, akit megkeresnek 
a javaslattal. A régebbi időkben a kormány csak elvett a településektől és akkor rákényszerítették 
az önkormányzatokat a hitelfelvételre. Akkor a befizetett koncessziós díj egy részét felújításokra, 
bővítésre használták fel, a többi a beforgatásra került a költségvetésbe. Most üzemeltetési díjat 
fizetni. A KAVÍZ Kft. tavaly fizetett be először kevesebb összeget, mert kérték, hogy csökkentett 
összeg legyen. Ennek indoka egyrészt a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése, 
másrészt a rezsicsökkentés, a harmadik ok a közműadó, ami nem volt korábban. Mindez nagy 
terhet rótt a cégre. Érkezett egy újabb 50 milliós kérelmük, amiről a döntés tavasszal születik 
meg. Kb. hét éve eladtunk egy területet biomassza üzemnek, azt a területet visszavásároltuk 340 
millió forintért, a vevő nem teljesítette a vállalását, elektromos liciten 27 millió forintért 
visszavásárolta önkormányzatunk azt. A távfűtési díjak sem mentek felfele. Sokkal 
gazdaságosabb, ha valaki magának állítja elő a távfűtéshez a melegvizet és ezt szeretné 
megvalósítani. Nem kell gázzal melegíteni, ami nagyon drága.  
 
Kovács Katalin igazgató tájékoztatta a képviselőket, hogy a hálózatfejlesztés megkezdődik az 
idei évben az intézményekben. A befejezés várhatóan 2019-ben lesz.  
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy utakra 1,7 milliárd forintot költ az 
önkormányzat melyből 1,6 milliárd forint támogatás, 100 millió forint pedig önerő. A Mező u-i 
csomópont megépítése 17 vagy 18 millió forintból épül meg ebben az évben.  
 
Szirják Imréné igazgató a Cseri úti orvosi rendelővel kapcsolatban elmondta, hogy október 
31-én végzett a kivitelező és az átadás az előírt 30 nap alatt megtörtént. Az átadást követően 
lehetett megkérni a használatbavételi engedélyt, amelyet két napja kapott kézhez a hivatal. 
Amikor ez jogerőre emelkedik, az orvosi rendelő működhet. A műszaki átadás-átvétel lezárása 
után lehetett az eszközöket megrendelni és január 31. a leszállításának határideje.  
 
Szita Károly polgármester a kaposvári fákkal kapcsolatban tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a 
koros fákról készül egy tanulmány, amelyben javaslatot kérnek arra is, hogy esetleg 
visszametszéssel megmenthetőek vagy ki kell-e vágni őket. A költségvetésben nettó 12 millió 
forint van a város fáinak a metszésére. A tanulmány ismeretében megkérdezi a lakosságot is a 
véleményükről.  
 

-----Hozzászólás költségvetéshez----- 
 

Nagy Attila tanácsnok megköszönte az elismerést a Három Királyok Túrával kapcsolatban. 
Véleménye szerint ez a költségvetés egy kiválóan elkészített anyag. Remélte, hogy idén is sok 
beruházás elkészül a városban. Megköszönte a körzetében 2017. évben elkészült beruházásokat. 
Az idei beruházások közül kiemelte a Szőlőhegyi utca szilárd burkolattal való lefedését, amely az 
egész város számára fontos. Megemlítette, hogy a részönkormányzatok kerete évek óta nem 
változott, és nagyon nehezen tudják megoldani az ellátandó feladatokat, mint például a 
közterületek karbantartását vagy a rendezvények megszervezését. Kérte a polgármestert, hogy a 
részönkormányzatok keretét emelje meg a testület.  
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Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a színház támogatásával kapcsolatban félreérhető volt a 
kérdése, mert a központi támogatás csökkentésének okára kíváncsi, nem az önkormányzati 
támogatáséra. A gyorsvasút megállójával kapcsolatban elmondta, hogy szerinte mindegy milyen 
összetételű lesz a kormány, cselekedni kell, hogy Kaposváron is legyen megállója a vonatnak. 
Amikor Magyarország közúthálózat fejlesztési terve készült, javaslatként vetette fel, hogy a 
gyorsforgalmi út nyomvonala ne Nagykanizsánál érintse az M7-est, hanem közelebb a 
Balatonhoz. Az elfogadott tervben viszont az eredeti nagykanizsai nyomvonal lett elfogadva. 
Kérte a Polgármestert, ha lehet tenni valamit, hogy ez ne így legyen, akkor próbálja meg. A város 
adósságával kapcsolatban vélte, hogy a Holding is a város tulajdona, ezért a város adóssága több, 
mint 170 millió forint. Véleménye szerint ugyanúgy, ahogy a fákkal kapcsolatban is meg kellene 
kérdezni a kaposváriakat a biomassza fűtőműről. Tájékoztatást kért arról, hogy a Kormányhivatal 
Kossuth L. utcai parkolóinak padkafelhajtással történő megközelítésével kapcsolatban történt-e 
előrelépés.  
  
dr. Szép Tamás tanácsnok megköszönte a kérdéseire adott válaszokat. Javasolta, hogy a 
kaposvári fákkal kapcsolatban készüljön előterjesztés a tanulmány elkészülte után a tervezett 
feladatok elvégzésének üteméről. Felvetette, hogy a Táncsics Gimnázium és a volt MÁV intézet 
előtt ritkítani kellene a fákat, hogy az épületeket ne takarják. Javasolta, hogy a színház 
felújításával egyidőben a színház-park felújítását is kezdjék meg, hogy az új színházhoz méltó 
legyen a park is.  
 
Kováts Imre képviselő a Pénzügyi Bizottságon említett Németh István Program és Gyarapodó 
Kaposvár Program elfogadásáról szóló határozatokra nem emlékezett csak a Modern Városok és 
a TOP határozataira. Szerinte pontosításra szorul a beruházások befejezési határideje. Orbán 
Viktor miniszterelnök kaposvári látogatásakor kijelentette, hogy a 2018-as országgyűlési 
választásokra elkészülnek, kivéve az R67-es utat. Nem készülnek el addig, hanem csak 
remélhetőleg 2019 közepére. A TOP beruházások 2017-ben sem a tervezett ütemben haladtak, de 
látható volt, hogy nem is teljesíthető a túlméretezett beruházási program miatt. Véleménye szerint 
a 2018. évi költségvetés is ilyen lesz. A beruházások megvalósulását nehezíti az is, hogy az 
építőipari kivitelezői kapacitás sem megfelelő, amelyet nem vettek figyelembe. Nem tartotta 
tragédiának, hogy csúsznak a beruházások, legalább a kaposvári építőipari vállalkozásoknak 
például 2020-ban is lesz munkájuk.  
 
Mihalecz András tanácsnok elismerését fejezte ki a Városháza összes dolgozójának, hogy egy 
ilyen jó, adósságmentes költségvetést össze tudtak állítani és örült, hogy jó a város anyagi 
helyzete. Ez annak köszönhető, hogy a jelenlegi Kormány tehermentesítette a városokat a 
hitelcsapdáktól, és hogy a város meg tudta őrizni a hitelmentességét. Azt is örömmel támogatta 
volna, ha a költségvetés az eddig elért eredmények fenntartásáról szólna. Felvetette – csatlakozva 
Nagy Attila tanácsnokhoz - a részönkormányzati keretek növelését.  
 
Szita Károly polgármester kimutatást kért a részönkormányzatok keretéről és a támogatott 
célokról. Ígéretet tett arra, hogy a júniusi közgyűlésig áttekinti a keretek összegét. A Szőlőhegyi 
utca burkolásával kapcsolatban kérte Nagy Attila tanácsnok urat, hogy hívjon össze lakossági 
fórumot, ahol részt vesz és elmondja a véleményét. Az út javításáról még nem döntöttek. A 
színház központi támogatása azért lett csökkentve, mert kevesebb a nézőszám. Szerinte az 
említett felelőtlen gazdálkodás a felelőtlen kormányzásnak volt az eredménye, nem az 
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önkormányzat felelőtlensége. Több évig volt kormánypárti minisztere a városnak, akkor nem 
történt semmi, most viszont örülni kellene, hogy történik valami jó.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző a Kossuth L. u-i parkolóról felvetett kérdésre válaszolva elmondta, 
hogy a tulajdonosok az épület előtt nem kívánnak parkolót nyitni. 
 
Szita Károly polgármester a fákról azért nem mondott véleményt, mert nem ért hozzá, de a  
tanulmány megállapításairól tájékoztatni fogja a testületet. Egy biztos,  nagyon sokba fog kerülni 
ez a városnak és nem egy év alatt fog teljesülni. A színház-park felújítása nem készül el a színház 
felújításának a végére. Kováts Imre képviselőt tájékoztatta arról, hogy a Hiszünk Egymásban 
Programon belül találhatóak a Gyarapodó Kaposvár Program elemei.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4426   Száma: 18.01.25/1/0/A/KT 
Ideje: 2018 január 25 10:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról a kiegészítéssel együtt 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: 
 
2/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 
 

1. A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ra 
figyelemmel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 353/2011.(XII.30.) 
Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási 
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a következők 
szerint állapítja meg: 
 



15 

 

                                                                                                                             
(e Ft-ban) 

Megnevezés 2019. év 2020. év 2021. év 
Saját bevételek összege 5 569 948 5 569 948 5 569 648 
Saját bevételek 50 %-a 2 784 974 2 784 974 2 784 974 
Az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettség  

487 393 468 782 348 210 

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

 
2. A Közgyűlés a Polgármesternek a költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott átmeneti 

gazdálkodásról szóló beszámolóját tudomásul veszi. 
 

Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                      azonnal 
 

3. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap 2018. évi bevételeiből 4.600 e Ft-ot a 
költségvetésben jóváhagyásra kerülő környezetvédelmi célokat megvalósító víziközmű 
felújítási feladatokhoz használ fel, 1.500 e Ft-ot pedig a Környezetvédelmi Alapba helyez 
a természeti és az épített környezet védelmét szolgáló tevékenységek pályázat útján 
történő támogatására. A Közgyűlés felhatalmazza a Városfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Műszaki Bizottságot a pályázati eljárás lefolytatására. 

 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                Szirják Imréné igazgató 
                                Balogh Beáta igazgató 
Határidő:                      2018. december 31. 

 
4.  A Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati költségvetési szerveknél lévő üres, 

illetve megürülő álláshelyek csak az álláshelyek fenntartása szükségességének fenntartói 
felülvizsgálatát követően tölthetők be. 
 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                      2018. december 31. 

 
5. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága részére a GINOP 5.1.1 

programban való részvételhez 6 fő Munka Törvénykönyve szerinti álláshelyet engedélyez 
egy év határozott időtartamra. Az álláshelyek betöltéséhez a pályázatban előírt, 4 havi 
továbbfoglalkoztatási kötelezettséghez szükséges 3.652 e Ft személyi juttatás és 712 e Ft 
szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezetét az intézmény 2018. évi költségvetésében 
biztosítja.   
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Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                dr. Csillag Gábor jegyző 
                                Balogh Beáta igazgató 
Határidő:                      2018. április 30. 
 

6. A Közgyűlés engedélyezi a Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága főkertészi 
feladatainak megbízási szerződéssel történő elvégzését, azzal, hogy az 1 fő főkertészi 
álláshelyet, a feladat megbízási szerződéssel történő ellátása idejére zárolja. A Közgyűlés 
évente a költségvetési rendelet összeállítása során felülvizsgálja a zárolás szükségességét. 
 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                Herczeg Attila intézményvezető 
                                Balogh Beáta igazgató 
Határidő:                      2018. november 30. 
 

7. A Közgyűlés hozzájárul az Ökumenikus Segélyszervezet részére a Pécsi utcai Közösségi 
Házban Biztos Kezdet Gyerekház, illetve Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő Háza 
gyermekjóléti alapellátás 2017. évi működtetéséhez nyújtott önkormányzati támogatás 
felhasználásáról szóló beszámoló határidejének 2018. január 31.-re történő 
módosításához. A Közgyűlés engedélyezi, hogy a Segélyszervezet beszámolója alapján 
kimutatott, 2017. évben fel nem használt önkormányzati támogatás összege a Közösségi 
Ház területének parkosítására, növényzet telepítésére, plusz szakember bérére, valamint 
használt gépjármű vásárlására kerüljön felhasználásra. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a Segélyszervezettel kötött támogatási szerződés módosításának aláírására.  
 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                Balogh Beáta igazgató 
                                Nagyné Horváth Mónika referens 
Határidő:                      2018. április 30. 

 
8. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány szerint 

működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének 2018. évi megújításához 
szükséges pénzügyi forrást a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésében biztosítja 
és kötelezettséget vállal arra, hogy a felügyeleti auditálásnak 2019-2020. években történő 
elvégzéséhez 2019. és 2020. években szükséges 800-800 e Ft pénzügyi forrást biztosítja. 

 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                dr. Csillag Gábor jegyző 
                                Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                      2019. január 15., illetve 2020. január 15.  

 
9. A Közgyűlés a vízi-közmű bérleti üzemeltetési díj megfizetéséről szóló megállapodást az 

előterjesztés 1. számú függeléke szerint jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
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Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Határidő:                      2018. január 31. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4427   Száma: 18.01.25/1/0/A/KT 
Ideje: 2018 január 25 10:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendeletről 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 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 1/2018.(I.30.) önkormányzati 
rendeletét az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 

-----2 Előterjesztés a Somogy megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról ----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket. Megköszönte dr. Sebestény 
Tamás bíró munkáját, aki 2010. óta töltötte be az elnöki tisztséget az OEVB-ben.  
 
Dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy 2018. április 8-ára írta ki a Köztársasági Elnök az 
országgyűlési választásokat. A választási iroda vezetőjeként dr. Boda Róbert, dr. Szijártó Attila 
és dr. Vicziánné dr. Révy Judit Borbála személyére tett javaslatot az Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottság tagjának. Póttagnak Reöthy Ferencet és Veiger Katalint 
javasolta. 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4428   Száma: 18.01.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 január 25 10:06  
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: 
 
3/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Somogy megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság tagjainak a következő személyeket választotta meg: 
 

dr. Boda Róbert 
dr. Szijártó Attila 
dr. Vicziánné dr. Révy Judit Borbála 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor OEVI vezető 
Közreműködik: dr. Gróf Regina OEVI tag 
Határidő:  azonnal 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Somogy megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság póttagjainak a következő személyeket választotta meg: 
 

Reöthy Ferenc 
Veiger Katalin 
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Felelős:  dr. Csillag Gábor OEVI vezető 
Közreműködik: dr. Gróf Regina OEVI tag 
Határidő:  azonnal 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni a 2014-ben megválasztott kaposvári 

székhelyű országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok választott tagjainak és 
póttagjainak munkáját. 

 
Felelős:  dr. Csillag Gábor OEVI vezető 
Közreműködik: dr. Gróf Regina OEVI tag 
Határidő:  azonnal 

 
 
Szita Károly polgármester megköszönte a megválasztott választási bizottsági tagoknak, hogy 
vállalták a tagságot. Elmondta, hogy a szünetben eskütételükre is sor kerül. 
 
 
-----3 Előterjesztés a vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, valamint a 

kulturális célú támogatás nyújtásáról szóló 57/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 
módosításáról----- 

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

 
Dr. Csillag Gábor jegyző arról tájékoztatott, hogy 2016 év végén fogadta el a Közgyűlés ezt a 
programot és az elmúlt év tapasztalatai alapján javasolja a rendelet módosítását. Ez részben azt 
tartalmazza, hogy a statisztikai létszámmal beszámítanak a munkaerő kölcsönzéssel 
foglalkoztatott munkavállalók is a támogatásba. Lehetőség lesz a minimálbért kapók után is a 
támogatás igénybevételére. A többlépcsős támogatásnál kedvezményt biztosítsanak az 
igénybevevők számára.  
 

-----Kérdések----- 
 
Kováts Imre képviselő szerint a nagyvállalkozók ünnepélyes fogadásán a polgármester azt 
mondta, hogy 2017-ben 26,5 millió forint támogatást nyújtott az önkormányzat ebben a formában 
és 53 munkahelyet hozott létre. Ez megjelent a város honlapján is. Véleménye szerint ez nem 
igaz. Megkérdezte, hogy miért adnak a polgármester számára olyan adatokat, amelyek ilyen 
kijelentésre adnak lehetőséget. A bizottság előtt egyetlenegy cég szerepelt, s ennek a 
finanszírozása majd akkor lesz meg, amikor másfél vagy két év múlva készen lesz. A Kapos 
Atlaszról nem döntött a bizottság. Azt gondolta, hogy nagyobb felelősséggel kellene felkészíteni 
a polgármestert, és főleg nem megjelentetni a város honlapján.  
 
Szita Károly polgármester válaszként elmondta, hogy a honlapon megjelent hír összességében 
53 munkahely, 26,5 millió forint támogatás. Abban a tekintetben azonban pontatlan, hogy ez nem 
2017-ben fog teljes egészében megvalósulni.  
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-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő kiemelte az előterjesztésből azt a részt, miszerint a cég úgy is növelheti a 
létszámot, hogy csökkenti a kölcsön munkaerőt. Felder Frigyes tanácsnok felvilágosította, hogy 
ez csak úgy lehetséges, hogyha elcsalják a munkaerő-kölcsönzőtől azt a munkaerőt, amit 
egyébként igénybe vesznek a cégek. Előfordul, hogy a kölcsönvett munkaerőből egy-két embert 
átcsábítanak. A probléma nem ez, hanem az, hogyha az 500 millió forintos támogatáshoz kell 100 
állandó dolgozó és 10 kölcsönzött, és átminősítenek kettőt, attól még a létszámot kölcsönözni 
kell. Gyakorlatilag nem igaz az az indoklás, hogy csökkenhet a kölcsön munkaerő. Az árbevétel 
megtartásához újra kölcsönözni kell a régi létszámot is. Az előterjesztésben szereplő másik 
javaslat kifejezetten életszerű és támogatta.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4429   Száma: 18.01.25/3/0/A/KT 
Ideje: 2018 január 25 10:30  
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 
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 2/2018.(I.30.) önkormányzati 
rendeletét a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, valamint a 
kulturális célú támogatás nyújtásáról szóló 57/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----4 Előterjesztés intézményvezető felmentéséről ----- 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4430   Száma: 18.01.25/4/0/A/KT 
Ideje: 2018 január 25 10:30  
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: 
 
4/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az intézményvezető felmentéséről szóló 
előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 
A Közgyűlés Molik Editnek, a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 
óvodavezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát 2018. október 1. napjával az óvodavezető 
kérésére felmentéssel megszünteti, a felmentési időt 2018. február 1. napjától 2018. október 1. 
napjáig biztosítja részére, melyből 2018. február 22. napjától 2018. október 1. napjáig mentesíti a 
munkavégzési kötelezettség alól. A jogviszony megszűnéséig időarányosan járó szabadságból 
még ki nem adott 15 nap szabadságot 2018. február 1. napjától 2018. február 21. napjáig adja ki 
az óvodavezető részére. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:   2018. január 31. (a jogviszonyt megszüntető iratok elkészítésére) 
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-----5 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 

 
#: 4431   Száma: 18.01.25/5/0/A/KT 
Ideje: 2018 január 25 10:31  
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 
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 3/2018.(I.30.) önkormányzati 
rendeletét az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----6 Előterjesztés Konzorciumi együttműködési megállapodás az 
EFOP-1.4.2-16-2016-00026 azonosító számú projekt megvalósítására ----- 

 
 

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

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

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

#: 4432   Száma: 18.01.25/6/0/A/KT 
Ideje: 2018 január 25 10:31  
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: 
 
5/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az EFOP-1.4.2-16-2016-00026 
azonosítószámú, „Jövőt gyermekeinknek! – Összefogás a Kaposvári járásban” című projekthez 
kapcsolódó konzorciumi és az együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést, és úgy 
határozott, hogy az annak mellékletét képező konzorciumi megállapodást, valamint az 
együttműködési megállapodást jóváhagyja. Egyúttal a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 
Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvánnyal kötendő, a projekt megvalósításához szükséges 
Konzorciumi megállapodás, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főizgatóság kötendő, mint 
az EFOP-1.4.1-14 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című kiemelt projekt 
megvalósítójával az együttműködési megállapodás aláírására, és későbbi esetleges módosítások 
elvégzésére utólagos beszámolási kötelezettséggel.  

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   

  Balogh Beáta igazgató  
Határidő:         azonnal 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

-----7 Előterjesztés együttműködési megállapodás az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító 
számú kiemelt projekttel a TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 projekt támogatási 

szerződésének megkötéséhez ----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4433   Száma: 18.01.25/7/0/A/KT 
Ideje: 2018 január 25 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
6/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az együttműködési megállapodás az 
EFOP-1.3.1.-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekttel a 
TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 projekt Támogatási szerződésének megkötéséhez szóló 
előterjesztést, és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező megállapodást 
jóváhagyja. Egyúttal a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására, valamint az ezt követő, esetleges módosítások elvégzésére utólagos 
beszámolási kötelezettséggel. 

 
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   

  Balogh Beáta igazgató  
Határidő:  azonnal 
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-----8 Előterjesztés a "COMPETE4SECAP" c. nemzetközi projektben való részvételről ----- 

 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4434   Száma: 18.01.25/8/0/A/KT 
Ideje: 2018 január 25 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
7/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése „a „COMPETE4SECAP” c. nemzetközi 
projektben való részvételről” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat 
hozza: 

 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a „COMPETE4SECAP” c. 

nemzetközi projekthez való csatlakozást, és felhatalmazza Szita Károly 
polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Felelős:   Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Kovács Katalin igazgató 
Határidő:   azonnal 
 



26 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal a 
COMPETE4SECAP pályázat megvalósítási időszakában az Energiairányítási 
Rendszer elkészítésére, amelyhez 450.000 Ft-ot a 2018. évi költségvetésben 
biztosít. 
 

Felelős:   Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Kovács Katalin igazgató 
Határidő:   azonnal 

 
 

-----9 Előterjesztés vagyonhasznosítási ügyekről ----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

 
Miháldinecz Gábor képviselő a Füredi u. 45-47. sz. ingatlannal kapcsolatban kérdezte, hogy 
miért ilyen alacsony bérleti díjjal adták bérbe azt a Fidesz részére?  
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy évek óta nem volt pályázó az ingatlanra. 
Az ajánlattételi kiírásra egy pályázó jelentkezett az előterjesztésben leírt ajánlatot tette.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő elmondta, hogy általában nem szavaz az ilyen jellegű előterjesztésekről. 
Nem azért, mert a konkrét üggyel nem tud egyetérteni, tudja, hogy vannak kirívó esetek. Azért 
nem szavazza meg, mert évek óta kéri, hogy vizsgálják felül a bérleti díjakat, hogy valamiféle 
normatíva legyen kialakítva, a piaci viszonyokhoz igazodó önkormányzati bérleti díjak 
alakuljanak ki.  
 
Szita Károly polgármester nem értett egyet Kováts Imre képviselő hozzászólásával. A 
Közgyűlés elé csak töredéke kerül  a bérleteknek, azok amelyek kirívó esetek. Az 
önkormányzati bevételek miatt nem szeretne változtatni a bérleti díjak megállapításán. Ha 
tömegesen lennének ilyen esetek, akkor elgondolkodna azon, hogy más szabályozási formát 
kellene kitalálni.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4435   Száma: 18.01.25/9/0/A/KT 
Ideje: 2018 január 25 10:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslatról 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: 
 
8/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulást 
ad a kaposvári 5791/5 hrsz-ú ingatlanon 20 + 1 db merőleges felállású P+R parkoló 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában történő  megvalósításához. Az 
útügyi szakhatóság forgalombahelyezési engedélyének kiadását követően 
Önkormányzatunk vállalja a parkolók üzemeltetési feladatainak ellátását.   
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az üzemeltetési megállapodás  
tartalmát – utólagos beszámolási kötelezettséggel – egyeztesse és a mindkét fél által 
jóváhagyott tartalmú megállapodást aláírja. 
 

      Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:           Balogh Beáta igazgató 
Határidő:                2018. február 28. (határozat közlése) 
 

2.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Ady E. u. 
15. szám alatti ingatlan tetőtér beépítése kapcsán szükségessé vált 5 db parkolóra 
parkoló-megváltási megállapodást köt a Pergola-Ház Kft-vel. Az Önkormányzat vállalja, 
hogy az építési engedély véglegessé válásától számított 1 éven belül a Teleki utcai 
tömbbelsőben az 5 db közparkolót kialakítja. 

 
            Felelős:  Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
            Határidő:  2018. február 28. (megállapodás megkötése) 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Füredi u. 
45-47. szám alatti társasház fogadószintjén lévő 167 m2 alapterületű helyiségcsoportot 
2018. február 1. napjától határozott egy éves időtartamra 39.370,- Ft/hó + Áfa bérleti 
díjért a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség részére bérbe adja. 

 
            Felelős:  Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
            Határidő:  2018. február 1. (bérleti szerződés aláírása) 
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4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő u. 7. szám alatti 190,4 m2 
alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot 
2018. február 01. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja a Széchenyi 
Programiroda Nonprofit Kft részére társadalomtudományi kutatás, fejlesztés, oktatás, 
irodai tevékenység céljára 313.415,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért azzal, hogy pályázó 
bérlőként köteles a Zöld város kialakítása című TOP-6.3.2-15. pályázati program 
keretében a helyiségcsoportban történő felújítási munkálatokat tűrni, a kivitelezés során 
a Bérbeadóval és a kivitelezővel teljeskörűen együttműködni. Bérlő a munkálatok 
kapcsán a 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. A helyiségcsoport használatára a bérleti szerződés megkötéséig - a 
2017. december 31. napján megszűnt bérleti szerződésben foglalt feltételekkel - 
használati megállapodást kell kötni.  

       Felelős:            Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:      Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:           2018. február 28. 
 
5.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Sávház II. lh. alatti 50 m2 

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

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2018. 
február 01. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 12.000,- Ft/hó + Áfa bérleti 
díjért a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére adományok gyűjtése, raktározása, irodai 
tevékenység ellátása céljára. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A 
bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. A helyiségcsoport 
használatára a bérleti szerződés megkötéséig - a 2017. december 31. napján megszűnt bérleti 
szerződésben foglalt feltételekkel - használati megállapodást kell kötni 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:            2018. február 28. 
 
6.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd u. 27. szám alatti 63 m2 

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

 
        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2018. 

február 01. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 130.520,- Ft/hó + Áfa bérleti 
díjért a Tóth Sütőipari Kft  részére pékáru és élelmiszer kiskereskedelem tevékenység 
céljára. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi 
költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. A helyiségcsoport használatára a bérleti 
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szerződés megkötéséig - a 2017. december 31. napján megszűnt bérleti szerződésben foglalt 
feltételekkel - használati megállapodást kell kötni 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:            2018. február 28. 
 
7.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a 

Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. sz. alatti épület 43,5 m2 alapterületű pincehelyiségének bérleti 
jogát 2018. február 1. napjától 2022. március 31. napjáig a Galerius Invest Kft. (7400 
Kaposvár, Honvéd u. 55., képviseli: Ivánfi Balázs ügyvezető) átadja a CB INNOVATÍV Kft. 
(7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29., képviseli Ivánfi Balázs ügyvezető) részére a bérleti jogot 
átadót megillető jogok és terhelő kötelezettségek összességének átruházásával.  

       A bérleti szerződést átruházó megállapodás aláírására a Közgyűlés a Polgármestert 
felhatalmazza. 

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

-----10 Előterjesztés a "Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat"polgármesteri 
konferencia felhívásáról ----- 

 
 

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

-----Kérdések----- 
 

Kiss Tamás képviselő megkérdezte, hogy állandó lakhellyel rendelkező, oltalmazott státuszú 
ember tartózkodik-e Kaposváron?  
 
Felder Frigyes tanácsnok nem értette, hogy a Polgármester ebben a kampányban miért vesz 
részt. Szó van egy brüsszeli határozatról az előterjesztésben, de nem található meg benne maga a 
határozat. Megkérdezte, hogy ezt hol lehet megtalálni? Megkérdezte, hogy a Polgármester tud-e 
olyan bevándorlás-szervező szervezetről Kaposváron, amely ezt az illegális tevékenységet végzi? 
Az előterjesztésben említett Soros-tervet sem látja, nem tudja elolvasni. Kik azok, akiket el kell 
utasítania a testületnek, mint bevándorlást szervezőt? A második határozatban a polgármester 
arra kérte a közgyűlést, hogy a Kormány ellen határozzon. Egyetértett a Kormánnyal, hogy a 
befogadott 1300 rászorulót betelepítik. Módosító javaslatot tett a 2. határozati ponttal 
kapcsolatban: „Magyarország Kormánya március 15-ig hozza nyilvánosságra azon parlamenti 
pártok, azon parlamenti képviselők és azon kormánytagok névsorát, akik valaha valamilyen 
formában Soros Györgytől támogatást kaptak akár ösztöndíj, akár juttatás, bármiféle támogatás 
formájában.” Ezzel a kiegészítéssel tudja csak támogatni az előterjesztést.  
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Pintér Attila tanácsnok arra kérte a Polgármestert, hogy nevezzen meg olyan szervezeteket, 
amelyek a tudomása szerint az elmúlt időszakban ilyen bevándorlás-szervező tevékenységet 
akartak Kaposváron folytatni. Megkérdezte, miről lehet ezeket a szervezeteket megismerni?  
  
Szita Károly polgármester úgy vélte, hogy szerencsére olyan országban élnek, hogy véleményt 
formálhatnak a lakosok. Minden döntés a jövőnek is szól, nemcsak a mának. Elmondta, hogy 
nem szeretné, ha bevándorlókat fogadna be az ország most. Nem engedi, hogy Kaposvár 
jövőjéről más döntsön. Itt legyen eldöntve, mit akar a város. A környező országok hiába szépek, 
teljesen más a belső hangulat. Az Európai Bizottság állást foglalt a felső korlát nélküli 
bevándorlásról, ami azt jelenti, hogy ahol nincs vagy kevés a bevándorló, oda irányítják őket. A 
határozat november 26-án jelent meg, amely hozzáférhető. A Soros-terv is megtalálható, ugyan 
angol nyelven van, de lefordítható. Nem értett egyet a Soros-tervvel. A város 
népességcsökkenését nem úgy kell megoldani, hogy idegeneket telepítünk be, hanem megfelelő 
családpolitikával.  Véleménye szerint „jobb megelőzni a bajt, mint utána sikítozni”. Abban a 
kérdésben csak igent vagy nemet lehet mondani, hogy milyen legyen Kaposvár jövője.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

Mihalecz András tanácsnok csatlakozott a Polgármester gondolataihoz. Véleménye szerint nem 
akkor kell elkezdeni az árvíz elleni védekezést, amikor már megtörtént a baj, hanem előtte. Ez a 
kampány a veszélyforrásokra hívja fel a figyelmet. A Soros-terv mondja, hogy Európának 
szüksége van bevándorlókra, tekintettel a demográfiai és gazdasági problémákra. Az 
idetelepülőknek támogatást kell nyújtani, hogy integrálódjanak. De ezek az emberek nem 
integrálódni akarnak, hanem itt akarnak élni a saját kultúrájuk szerint. Soros György azt akarta, 
hogy az európai uniós forrásokból vegyék el például a kohéziós forrást azoktól, akik nem 
fogadnak be bevándorlót. Rákényszerítené az országot, hogy hitelt vegyen fel. Elindul az 
idegengyűlölet is. Nem szeretne olyan országban élni, ahol káosz van. Azzal nincs baj, hogy 
1300 embert a törvényeknek megfelelően befogadott az ország, de illegális bevándorlók ne 
jöjjenek.  
 
Pintér Attila tanácsnok nehezményezte, hogy a Polgármester nem válaszolt a feltett kérdésekre. 
Az előterjesztésnek konkrét határozati javaslatai vannak. Nem nevezett meg olyan szervezetet, 
amelyek ilyen tevékenységet akartak vagy akarnak folytatni. Nem mondta el milyen 
ismertetőjegyei vannak egy ilyen szervezetnek. Információ nélkül nem lehet dönteni. Senki nem 
szeretne illegális bevándorlót befogadni az országba. Egy igazi hithű keresztény is nehezen tudja 
megítélni azt a világot, amiben élünk. A múlt vasárnap Varga László püspök atya beszédének is 
az volt a címe, hogy „miért kell befogadni egy idegent?”  
 
Kiss Tamás képviselő sajnálta, hogy félreértelmezte a Polgármester a kérdését. Mindenki 
egyetért azzal, hogy ne párhuzamos társadalom, bevándorlók országa legyen Magyarország. 
Orbán Viktor azt mondta, hogy nem telepítenek bevándorlókat az országba. Megkérdezte, hogy 
az 1300 oltalmazott letelepített közül tartózkodik-e valaki állandó lakhellyel Kaposváron. Nem 
szeretné, ha bárkit olyan támadás érne, mint amilyenekről a hírek szólnak. Magával az 
előterjesztéssel egyetértett, de a kérdésére nem kapott választ.  
 
Felder Frigyes tanácsnok a Polgármester által adott válasszal egyetértett. Senki nem akar 
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illegális bevándorlást, de ez az előterjesztés nem erről szól. Azt helyesnek tartotta, hogy a 
Kormány teljesítette kötelességét az 1300 bevándorló fogadásával. Információt kért továbbra is, 
hogy kik azok az illegális bevándorlást szervezők. A módosító javaslatát újra felvetette miszerint: 
„Magyarország Kormánya március 15-ig hozza nyilvánosságra azon parlamenti pártok, azon 
parlamenti képviselők és azon kormánytagok névsorát, akik valaha valamilyen formában Soros 
Györgytől támogatást kaptak akár ösztöndíj, akár juttatás, bármiféle támogatás formájában.” 
Nagyon kevés publicitást kap az, amikor a polgármesterek találkoznak. Például az önkormányzati 
dolgozók béréről vagy az egészségügyi dolgozókról is volt szó legutóbb. Nem kaptak hírt róla. 
Arról sem, mikor az oktatásügyért szerveztek összejövetelt és fogalmaztak meg javaslatokat a 
Kormánynak. A Polgármesterhez hasonlóan hisz a lokalitásban. Szeretné, ha ezek a 
polgármesteri találkozók nagyobb publicitást kapnának. Akkor támogatja az előterjesztést, ha 
elfogadnak egy harmadik határozati javaslati pontot is, mely szerint a közgyűlés felhívja a 
Kormányt, hogy ne támogassa az illegális bevándorlást és törvény által biztosított eszközökkel 
lépjen fel. Kérte, hogy mindhárom határozati pontról külön szavazzon a testület.  
 
Pintér Attila tanácsnok: egyetértett Felder Frigyes tanácsnok felvetésével, hogy tegyen meg 
mindent a Kormány az illegális bevándorlás megakadályozása érdekében. Felvetette, hogy mivel 
nem tudott a Polgármester válaszolni a szervezetekkel kapcsolatos kérdésekre, ezért csak a Felder 
Frigyes tanácsnok által javasolt kérdésben döntsenek, a másik két javaslatról ne.  
 
Szita Károly polgármester kérte, hogy akik új javaslatokat fogalmaztak meg, készítsenek egy új 
előterjesztést a Közgyűlés elé. Minden bevándorlás illegális, ha nem akarja azt a nemzetállam. 
Az az illegális bevándorlás, amit ráerőltetnek egy nemzetre akarata ellenére. Brüsszel ezt akarja, 
a felső korlát nélküli betelepítést. Elmondta, hogy nem szeretne oktatással, bérekkel foglalkozni 
ebben a napirendben belül. Ha valakinek az a véleménye, hogy bevándorlókat fogadó ország 
legyünk, akkor mondja ki. Tiszteletben tartja mindenki véleményét, de mindent el fog követni 
azért, hogy ez ne így legyen. Nem tudja a választ a szervezetekről. Kért módosító indítvány 
hangzott el. Az egyik, hogy fogalmazzanak meg önálló közgyűlési határozatot, amely az illegális 
bevándorlás elutasításáról szól, a másik pedig, hogy hozza nyilvánosságra március 15-ig a 
Kormány a Soros-szervezetekből kapott támogatásokat és a pénzeket. Az eredeti előterjesztést 
javasolta elfogadni, de kérte a képviselőket, hogy fogalmazzanak meg egy előterjesztést és 
hozzák be a következő ülésre. Kérte a képviselőket szavazzanak először Pintér Attila tanácsnok 
javaslatáról.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4436   Száma: 18.01.25/10/0/A/KT 
Ideje: 2018 január 25 11:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: Pintér Attila tanácsnok javaslatáról a testület az alábbiak szerint döntött:  
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 29.41 27.78 
Nem 11 64.71 61.10 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4437   Száma: 18.01.25/10/0/A/KT 
Ideje: 2018 január 25 11:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: Felder Frigyes tanácsnok felvetéséről a testület az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 5 29.41 27.78 
Nem 11 64.71 61.10 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Szita Károly polgármester zárszóként elmondta, hogy aki politikával akar foglalkozni, merje 
felvállalni a véleményét. Ő polgármesterként olyan döntéseket hozott, amelyek nemcsak a mának 
szólnak, hanem a jövőnek is.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4438   Száma: 18.01.25/10/0/A/KT 
Ideje: 2018 január 25 11:16  
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 15 93.75 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 6.25 5.56 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
9/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük 
meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a 

településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a településekre komoly 

fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, 
jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
 
-----11 Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I-XI. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

hátralékok alakulásáról ----- 
 

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

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

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

#: 4439   Száma: 18.01.25/11/0/A/KT 
Ideje: 2018 január 25 11:17  
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 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
10/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2017. évi 
költségvetés I-XI. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----12 Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról ----- 

 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4440   Száma: 18.01.25/12/0/A/KT 
Ideje: 2018 január 25 11:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
11/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásának módosításairól szóló előterjesztést. Az 
előterjesztés mellékleteként becsatolt egységes szerkezetben foglalt Társulási Megállapodás 
módosításokat elfogadja, és annak aláírására felhatalmazza Szita Károly polgármestert. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Kardos Beáta környezetvédelmi referens 
Határidő:   azonnal 
 
 
 

-----13 Előterjesztés alapítványi támogatásokról ----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4441   Száma: 18.01.25/13/0/A/KT 
Ideje: 2018 január 25 11:18  
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 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
12/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
1. A Polgármesteri Keret terhére 
 

- Szív a Szívért Alapítvány részére     40.000,-Ft 
     („Orvos – Beteg találkozó költségeihez.) 
 
2. A Sport Keret terhére 
 

- „Munkácsy Gimnáziumért” Alapítvány részére   100.000,-Ft 
(a diákolimpián mezei futó bajnoki címet szerzett csapat részvételi költségeihez a Párizsi Mezei 

Futás Iskolai Világbajnokságán.) 
 
3. A Toponári Településrészi Önkormányzat Részönkormányzati Kerete terhére 
 

- a Toponári Általános Iskola „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és 
Környezetvédő Alapítványa részére           100.000,-Ft 

   (az iskolai jótékonysági bál rendezvény költségeihez.) 
 

-  a Toponári Általános Iskola „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és 
Környezetvédő Alapítványa részére           50.000,-Ft 

(„DRÁ-MANÓK” Művészeti Csoport 2018. évi működési költségeihez.)        
  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. február 28. 
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-----14 Interpelláció----- 
 

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

 
-----Különálló interpelláció: 1----- 

 
 
Kováts Imre képviselő „Miért halogatjuk a temetkezés közszolgáltatást végző cég többségi 
tulajdonba vételét? A Közgyűlés által jóváhagyott „HISZÜNK EGYMÁSBAN” várospolitikai 
programban Polgármester Úr azt írja, hogy „csak a többségi tulajdonnal érhetjük el a temetkezés 
költségeinek jelentős csökkenését”. Jelenleg alig 30 százaléknyi tulajdonrészünk van a Somogy 
Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft-ben és az elmúlt években sem jelentős mértékben-, sem 
kismértékben nem csökkentek a temetkezési díjak. A Közgyűlés a 100/2010. (IV. 28.) 
önkormányzati határozatával - a többségi tulajdon megszerzése érdekében - felhatalmazta a 
polgármestert a Somogy Megyei Kegyeleti Egyesület üzletrészének megvásárlására. Később a 
Polgármester Úr elállt vételi szándéktól, majd 2013-ban megvásároltuk a Barcs Város 
Önkormányzatának alig 3 százalékos tulajdonrészét. Tulajdonosi pozíciónk ettől persze nem 
változott. A többségi tulajdon megszerzéssel kapcsolatos, 2015. február 18.-i interpellációmra 
Polgármester Úr azt válaszolta, hogy „a temetkezési közszolgáltatás önkormányzati 
szervezetrendszerben történő ellátásának lehetőségét több önkormányzati- és külső szakértő 
vizsgálta és jelenleg is elemzi. Célunk az, hogy a körvonalazó lehetőségek közül a számunkra 
legelőnyösebbet kiválasztva biztosítsuk a temetkezési költségek országos összehasonlításban 
alacsony szinten tartását. Az elemzések, a tulajdonostársakkal történő egyeztetések 
eredményének ismeretében tudom javaslatomat megfogalmazni a Közgyűlés felé.” Polgármester 
Úr javaslatát eddig hiába várták a képviselők. Tudomásom szerint a Somogy Megyei Kegyeleti 
Egyesület üzletrésze továbbra is eladó. Az üzletrészvásárlás helyett azonban van más, olcsóbb 
megoldás a kaposvári temetők akár kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság által 
történő üzemeltetésére, például az üzemeltetés céljából gazdasági társaság alakításával. Az elmúlt 
évtizedben e technika alkalmazásában kellő gyakorlatot szerzett az önkormányzat. Tisztelt 
Polgármester Úr, mikor akarja teljesíteni a kaposvári temetők többségi önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaság által történő üzemeltetésére-, illetve temetkezési költségek jelentős 
csökkentésére tett ígéretét? Várom Polgármester Úr megtisztelő válaszát!” 

 
Szita Károly polgármester reméli, hogy sor fog rá kerülni. Rövid tájékoztatást adott a 
Képviselő-testületnek az elmúlt évek történéseiről és mi akadályozta ennek a szándéknak a 
megvalósítását. Kettébontotta az adott választ. A jelenlegi tulajdonosi szervezeti felállás szerint 
stratégiai döntés a tekintetben csak érne valamit, ha az üzletrész 75%-át + egy szavazatot 
megszerezné az Önkormányzat a társaságból. Képviselő úr interpellációjának elolvasása után 
kérte Jegyző urat, hogy kérjen állásfoglalást a Kegyeleti Egyesülettől, hogy fenntartja-e korábbi 
szándékát mely szerint nem eladó az üzletrésze. A nyilatkozat szerint most sem kívánja eladni az 
üzletrészét. Az Egyesület tulajdonrészével együtt lehetne meg a szükséges szavazatmennyiség 
ahhoz, hogy a stratégiai döntéseket befolyásolni tudja a város. Ettől függetlenül próbálja az árakat 
befolyásolni. Kapott a társaság kizárólagosan végezhető szolgáltatásokra jogosultságot, amelyek 
rendeletbe is lettek foglalva. Ennek fejében csökkentek a temetkezési-, és sírhely díjak, amellyel 
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a megyei jogú városok között a harmadik legolcsóbb város lett Kaposvár. Elmondta, hogy 
megvizsgáltatta az interpelláció második felében leírtakat is. 90 millió forint befektetés lenne 
szükséges ahhoz, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonosa, üzemeltetője legyen a 
temetőknek. Alulról kellene építkezni, eszközöket beszerezni, szakembereket alkalmazni, ami 
jelenleg nem lehetséges.  
 

-----Interpelláció elfogadása----- 
 
Kováts Imre képviselő elfogadta az interpellációra adott választ azzal, hogy többségében egyet 
is ért az okfejtéssel. Tudomásul veszi, hogy ennyi információ van, annak ellenére, hogy továbbra 
is azt gondolja, hogy a jelenleg is folyó beruházásokkal szinten tartják a temetkezési díjakat. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

 Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
        polgármester                                                       jegyző 
 
 
 


