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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 

 
Testületi ülés ideje: 2018. február 22. 
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 képviselő-testületi ülésen a képviselőket, a 
meghívott vendégeket, a kollégákat, és mindazokat, akik a Kapos Televízión keresztül kísérik 
figyelemmel az ülést. Megállapította, hogy a testület 18 tagja jelen van, így a Közgyűlés 
határozatképes.  
 
Szita Károly polgármester kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegye fel 
a testület napirendre  

- a "Nő az esély" című EFOP-1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó gondozói 
álláshelyekről, 

- a vagyonhasznosítási ügyekről, 
- valamint az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4447   Száma: 18.02.22/0/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 08:03  
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: 
 
 
16/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére  
- a "Nő az esély" című EFOP-1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó gondozói 

álláshelyekről, 
- a vagyonhasznosítási ügyekről, 
- valamint az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 
 

1. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 2017. évi helyzetéről 
Előterjesztő:  dr. Heffer Attila r. alezredes 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
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2. Beszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről 
Előterjesztő:  Róth Zoltán tű. őrnagy 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

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

4. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

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

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

7. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 
pályázati kiírásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

8. Előterjesztés vízközmű-szolgáltatási ágazat 2018. évi gördülő fejlesztési tervének 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

9. Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

10. Előterjesztés partnerségi egyeztetés lezárásáról (M13-13/2017-OTÉK jelű 
módosítás kapcsán) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

11. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2018. évben érvényesítendő 
minimális bérleti díjak megállapításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
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12. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

13. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 
megválasztásáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor HVI vezető 
Közreműködik: dr. Gróf Regina HVI tag 
 

14. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatói megbízásáról szóló pályázati kiírásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

15. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

16. Előterjesztés a 2018. évi kiemelt városi rendezvényekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

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

18. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
19. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 

önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2017. IV. negyedév) 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

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

 
21. Előterjesztés a "Nő az esély" című EFOP-1.1.3-17 pályázat kapcsán létrehozandó 

gondozói álláshelyekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető          
 

22. Előterjesztés vagyonhasznosítási ügyekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató         
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23. Alapítványi támogatásokról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  

 
Zárt ülésen: 
 

24. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

     
 
Szita Károly polgármester az előző és a mostani Közgyűlés közötti időszakban történt 
jelentősebb eseményekkel kapcsolatban örömmel mondta el, hogy a Kaposvár Számít Rád 
ösztöndíjra szakközépiskolás gyermekek is pályázhattak, mivel jelentős a munkaerőhiány 
bizonyos szakmák esetében. A havi 25.000,- Ft ösztöndíjért cserébe a fiataloknak a megszerzett 
tudásukat Kaposváron kell kamatoztatni, itt kell elhelyezkedniük, jelenleg 17 tanuló kapja ezt 
az ösztöndíjat. Jelentős esemény a Kaposi Mór Oktató Kórházban található Domány Sándor 
Központnak a megnyitása. Az invitro központ négyszer annyi gyermekáldásra váró párt tud 
fogadni, mint korábban. Olcsóbb lesz a program, harmadára csökken a program sikerességéhez 
szükséges gyógyszerek ára. Ehhez társul még az az önkormányzati támogatás, amiről a testület 
döntött a Gyarapodó Kaposvárért Program keretén belül. Kósa Lajos miniszter úr Kaposváron 
járt, és közösen áttekintették a Modern Városok Program kaposvári fejezeteit. Örömmel 
tájékoztatta a képviselőket, hogy kiemelkedő Kaposvár pozíciója a készültség fokát tekintve az 
országon belül. Kérte Dér Tamás alpolgármestert, hogy a sportcsarnoknak keressenek nevet, 
javasoljanak egy neves kaposvári sportolót, akiről elnevezhetik az arénát. Kaposváron járt a 
Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor olimpiai bajnok úszó, akivel megnézték az 
épülő – FINA szabványoknak megfelelő – új sportuszodai beruházást. Wladár Sándor 
találkozott a kaposvári úszó egyesületek és a Vízilabda Klub elnökeivel, akik elismerően 
szóltak a kaposvári úszásoktatásról. Az, hogy óvodás kortól megtanítják a gyerekeket úszni 
jelentős önkormányzati támogatást igényel, de jelentős maga a program is. Bízik benne, hogy 
2019 tavaszán a felnőtt országos bajnokság Kaposváron kerülhet megrendezésre. Elmondta, 
hogy a Gyöngyfa Napközi Otthon 30 éves lett. Kérte a képviselőket, hogy nézzék meg az ott 
folyó munkát, az oda bejáró felnőtt embereket, fiatal gyermekeket és az ott dolgozó gondozók 
munkáját és munkakörülményeit. Ezúton is sok szeretettel gratulált és köszönetet mondott 
minden egyes ott dolgozónak azért a munkáért, amit végeznek. Köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik a farsangi mulatságokat szervezték, külön kiemelte Jágerné Katona 
Zsuzsanna kulturális referenst. Egyben köszönetét fejezte ki azoknak is, akik a Házasság Hetét 
megszervezték. Sok embert mozgattak meg, nagyon sokan vettek részt a rendezvényen.  
 

-----1. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának  
2017. évi helyzetéről ----- 

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

 
Szita Károly polgármester bemutatta Molnár Gábor ezredest, aki most jelent meg először a 
képviselő-testületi ülésen. Gratulált kinevezéséhez. Az ezredes Szekszárdról érkezett 
Kaposvárra. Köszöntötte dr. Heffer Attila alezredest, a városi rendőrkapitányt is. 
  
dr. Heffer Attila r. alezredes power point prezentációval szemléltette a 2017. évi 
közbiztonságról szóló beszámolóját. Kiemelte a közterületek biztonságát, mely nagyban 
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befolyásolja az adott településen élők életminőségét. Ebben nagy szerepe van a térfigyelő 
rendszernek is. Megköszönte Kiss Szabolcsnak a közterület-felügyelet vezetőjének a segítségét 
a térfigyelő rendszer működtetésében, karbantartásában végzett áldozatos munkájáért. Felhívta 
az interneten elkövetett csalásokra a figyelmet. Kihasználva az alkalmat, hogy a Kapos TV 
közvetíti a Közgyűlést felhívta mindenkinek a figyelmét bűnmegelőzési jelleggel, hogy nagyon 
figyelmesen járjon el, amikor internetről vásárol főleg, ha magánszemélytől, vagy közösségi 
oldalon próbál vásárolni. A város bővelkedik rendezvényekben is, vannak tömegrendezvények, 
kisebb kulturális rendezvények és sportesemények is, melyek rendben zajlottak le. A 
gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvények is rendben, rendbontás nélkül zajlottak 
le. 103 egyéb rendezvény is volt, itt vannak nagy tömeget vonzó rendezvények is. Nagyon 
fontos odafigyelni a biztonságra és megköszönte a szervezőknek, különösen Szalay Lillának 
azt a tevékenységét, amilyen formában együttműködik a rendőrséggel. Külön is megköszönte 
Herczeg Attila együttműködését és segítségét, Borhi alpolgármester úrnak azt a folyamatos 
kapcsolattartást, amit például a térfigyelő rendszerek kapcsán végeznek, Dér Tamás 
alpolgármester úrnak, amit a sportesemények és egyéb rendezvények kapcsán tudtak 
együttműködni, Farkas Edit asszonynak, aki egy közös alapítványnak a kuratóriumi elnöke is. 
Megköszönte, hogy Kaposvár város önkormányzata 2017-es munkájukat az ötös skálán 4,75-
re értékelte, ezt a bizalom jelének veszi, és óriási felelősséget tesz a vállára a jövőre nézve is. 
Úgy gondolta 2017-ben Kaposvár közbiztonsága stabil volt, nem volt olyan kiemelkedő 
esemény, ami befolyásolta volna ezt. Megköszönte a Közgyűlésnek a segítséget és a bizalmat, 
bízik benne, hogy a jövőben is így tudja folytatni ezt a munkát.  
 
Molnár Gábor r. ezredes elmondta, hogy ez az első alkalom a hivatalos találkozásra, így rövid 
bemutatkozást tett. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjeként kivételesre értékelte 
a Kaposvári Rendőrkapitányság 2017 évi munkáját. A bűnözés kezelésére a jog és a rendőrség 
kétségtelenül fontos, de csak egy szegmensét tudja kezelni. A társadalom, az egyházak, az 
önkormányzat, a társszervek nélkül nem tudnának eredményt elérni. Amit kiválóan csináltak a 
kaposvári kollegák – ezáltal élhető és biztonságos várossá tették Kaposvárt – a bűnmegelőzés, 
hogy hogyan bánnak, hogyan beszélnek az emberekkel, hogy kommunikálnak. Azt szeretné, 
hogy egy olyan rendőrség legyen Somogy megyében és Kaposváron, amely fegyelmezett, 
felkészült, ugyanakkor emberséges is, vagyis polgárbarát rendőrséget szeretne. Egy rendkívül 
innovatív, korszerű vezetés érvényesül Kaposváron. A közterületi jelenlét nagyon intenzív, ezt 
nagyon fontosnak tartja és továbbra is fent fogják tartani.  
 
 

-----Kérdések----- 
 
Miháldinecz Gábor képviselő kérdése volt, hogy villamossági gyárnál elég sok a baleset, ez 
ellen tudnak-e, terveznek-e valamit tenni? 
  
Kováts Imre képviselő elmondta a Készenléti Rendőrségnek kiürítették a Pártok Házát, az 
önkormányzat tulajdonba adja az épületet. Azonban egy másik előterjesztésben azt olvasta, 
hogy a még nem vették tulajdonba a Szent Imre utca 14-et. Mi ennek az oka?  
 
dr. Heffer Attila r. alezredes: KVGY esetében megnézi a helyszínt, a baleseti statisztikát és a 
Városgondoksággal és a közút kezelőjével közösen megoldást keresnek.  
 
Molnár Gábor r. ezredes a Készenléti Rendőrség kaposvári beruházásaival összefüggésben 
együttműködnek. A vállalkozóval egyeztettek, a Szent Imre utca 14. szám alatti épület 
felújításra fog kerülni, de ennek az ütemezéséről és részleteiről nem tud tájékoztatást adni. 
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Szita Károly polgármester kiemelte a rendőrség közterületen levő megjelenésének hatékony 
hatását. A térfigyelő kamerákra 216 millió forintot költöttek. Jelenleg 159 kamera van a 
városban, de 45 új kamerát fognak kihelyezni. Fontos érték a rendőrség munkáját figyelembe 
véve, hogy a biztonságot biztosították, ezt a biztonságot várja el a következő években is. 304 
fő készenléti rendőr fog érkezni Kaposvárra, akik két ingatlanban lesznek elhelyezve. Az egyik 
a Szent Imre utca 14., amit 100 éves ingyenes haszonbérbe adtak. Tájékoztatásul elmondta, 
1.278 e/Ft/hó+ÁFA bérleti díjat fizet a rendőrség, és az apartman ház kialakítását célzó 
beruházás kezdő időpontja március 1-je lesz. A készenléti rendőrök 75 %-a a Cseri parkban fog 
lakni, a beruházás 2018. október 31-ig be fog fejeződni. Ezért a területért az Iparos utcában 
kapnak vissza egy iparterületet, ennek az értékbecslése zajlik most.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő idézte a Közgyűlés 145/2015.(IX.10.) önkormányzati határozat 1. 
pontját. Az előterjesztő megjegyzése, hogy „Többszöri kérésünk ellenére sem érkezett kérelem 
Megyei Rendőr-főkapitányságtól. Határidő módosítást kérünk 2018.12.31-ig.”  
Két évvel ezelőtt kéréssel fordult a városi rendőrkapitány felé, hogy Pécsi utca – Mező utca – 
Cukorgyár kereszteződés közlekedés biztonsága javuljon. Az elmúlt két év alatt történtek 
intézkedések, táblákat helyeztek ki, 30 km/h-ra korlátozták a sebességet. A városi főmérnökkel 
egyeztetve a körforgalom, amely leginkább javítaná a közlekedés biztonságát. Ez azonban 
aránytalanul magas költséget jelent. A kereszteződésben elhaladók nem veszik tudomásul 
azokat a jelzőtáblákat, amelyek ki vannak helyezve, ezért nem javult a helyzet. Kérte, hogy akár 
kamera kihelyezésével, rendszeres sebességellenőrzéssel próbálják javítani a közlekedés 
biztonságát. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok gratulált az eredményekhez. Kérése volt, hogy a Nyár utca elején 
lévő autókereskedést próbapályával fokozottan ellenőrizzék a továbbiakban is. A napokban 
kitörték a Kapos híd korlátját, sikerült-e már az elkövetőt elfogniuk? 
  
dr. Giber Vilmos tanácsnok elmondta, a beszámoló adatai önmagukért beszélnek. Pozitív, 
hogy a szolgálunk és védünk szlogen egy emberibb, humánus megközelítéssel társult. Az utcán 
található rendőrök száma érzékelhetően emelkedett. Kérése volt, hogy Klebelsberg Kollégium 
környékére tavasszal nagyobb figyelmet fordítsanak. További sok sikert kívánt.  
 
dr. Heffer Attila r. alezredes a Pécsi utca – Mező utca – Cukorgyárköz kereszteződés 
átalakítása nagymértékben fogja lassítani a forgalmat. A beruházás megkezdéséig nagyobb 
figyelmet fordítanak rá. Nyár utca eleje, tudják ki törte ki a korlátot és meg is kapta a bírságot 
érte. Személyes adatot nem áll módjában közölni. Klebelsberg Kollégium esetében köszönte a 
jelzést. Természetesen gyakrabban fognak majd arra járőrözni.  
 
Szita Károly polgármester megköszönte valamennyi rendőrnek a munkáját. Kaposvár Megyei 
Jogú várost az ország egyik legbiztonságosabb magyar nagyvárosának tartja. Kiegészítésként 
elmondta, van kint kamera a Pécsi utcai csomópontban. A Kováts Imre képviselő által említett 
ingatlan tulajdonba adásáról nem volt szó, az egy másik ingatlan, amiről beszélt. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4448   Száma: 18.02.22/1/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 09:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a beszámoló elfogadásáról 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: 
 
17/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 
2017. évi helyzetéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 

-----2. Beszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester: Köszöntötte Wéber Antal tű. dandártábornokot és Róth Zoltán tű. 
őrnagyot.  
 
Róth Zoltán tű. őrnagy a beszámolót Power point prezentációval egészítette ki. Célkitűzésük, 
hogy minden évben végrehajtsák az összeállított tervüket. A képzések mind elméleti, mind 
gyakorlati képzések voltak. Alapvető céljuk volt, hogy valóságot tükröző gyakorlatot hajtsanak 
végre. 2017-ben emelkedett a beavatkozások száma, tűzesetek esetében 230 valós káresemény 
következett be. A műszaki mentések száma is emelkedett a működési területen, Kaposváron 
234 eset történt. Ide tartozik az épületomlás, a földcsuszamlás, vízkárelhárítás, fakidőlés és a 
közúti közlekedési baleset is. A szénmonoxid szivárgás minden évben fontos része a 
munkájuknak. Egyre több ember figyelmét sikerült felhívni, és egyre többen ruháznak be 
szénmonoxid mérőbe. Téves jelzés tűzeseteknél 75, műszaki mentéseknél 44 volt a tavalyi 
évben. Tavalyi évben vezették be az e-learning rendszert, ezzel a kor technikai követelményeit 
szem előtt tartva fejlesztik az elméleti anyag átadását. Örömmel jelezte, hogy eggyel nőtt az 
egyesületekkel kötött megállapodások száma.  
 
Wéber Antal tű. dandártábornok megköszönte mind azt a támogatást, amit Kaposvár városa 
ad a város tűzoltóságának és azt a bizalmat, amit a lakosok éreznek a tűzoltók iránt. Elmondta, 
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a polgármester többször említette, hogy Kaposvár a legbiztonságosabb megyeszékhely, úgy 
érzi, hogy ehhez a tűzoltóik is nagymértékben hozzájárulnak. Nagyon fontos a megelőző 
tevékenység, ezt minden területen igyekeznek nagy erőkkel, komoly hozzáállással végezni. 
Kérte, hogy a kaposvári polgárok is tartsák be a szabályokat, és akkor egy tűz miatt, vagy 
szénmonoxid, vagy bármilyen veszélyhelyzet bekövetkezésének a kockázatát minimálisra 
tudják csökkenteni. Megköszönte a rendőrség, a város szervei, a közlekedési szervek, más 
hatóságok együttműködését, segítségét. Reméli, hogy a jövőben is a kaposvári polgárok és a 
kaposvári önkormányzat megelégedésére fogják végezni munkájukat.  
 
 

-----Kérdések----- 
 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok az előterjesztésben szerepel a Somogyi Tűzoltó Hagyományőrző 
Egyesület. Kérdése volt, mivel foglalkozik ez az egyesület?  
  
Szita Károly polgármester elmondta Katasztrófavédelmi Igazgatóságot érintően törvényi 
változások is voltak az elmúlt esztendőben. Az egyik jelentős változás az volt, hogy feladatul 
kapták, hogy foglalkozniuk kell a kéménysepréssel is. Milyen tapasztalatok vannak, hogy 
működik ez a rendszer? 
  
Wéber Antal tű. dandártábornok a Somogyi Tűzoltó Hagyományőrző Egyesület régi 
tűzoltójárművek felújítását, rendbe tételét végzi, mellyel tűzoltó rendezvényeken jelennek meg. 
Tűzoltó emlékeket kutatnak fel és ezeknek a tárgyi emlékeknek a karbantartását, megőrzését 
végzik. Magyarországon a szervezett tűzoltóság 150 éves múltra tekint vissza, megérdemlik 
azt, hogy ezeket a hagyományokat őrizzék. A kéményseprők nem hozzájuk tartoznak, de az 
országban az egyik legjobban dolgozó szervezet. A somogyi és a kaposvári polgárok 
biztonságban vannak, az országban a legjobb szinten végzik a kéményseprők a munkájukat. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
 

dr. Giber Vilmos tanácsnok számtalanszor hallották, hogy szénmonoxid mérgezésben hány 
halálos eset történt, itt nem. Nyilvánvalónak tartja, hogy ez elsődlegesen a felvilágosító 
munkának az eredménye, másrészt a tűzoltók odafigyelése. Megköszönte a tűzoltók munkáját 
és kívánta, hogy valamennyiüket Szent Rókus vigyázza.  
  
Szita Károly polgármester megköszönte a tűzoltók munkáját és gratulált ahhoz, hogy a 
technikai állományuk jelentősen fejlődött. Köszönetét fejezte ki, hogy a kéményseprők most is 
mennek, járják az utcát és ajánlják a szolgáltatást.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 4449   Száma: 18.02.22/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 09:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a beszámoló elfogadásáról 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: 
 
18/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. 
évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 

-----3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének  
módosításáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, az előterjesztésben technikai átvezetésekről van szó. 
Bizottságok támogatták az előterjesztést. 
 

-----Kérdések----- 
 
Kováts Imre képviselő érdeklődött, hogy R67-es nyomvonalán kitermelt fának szociális 
tűzifaként felhasználhatóságában történt-e előrelépés? Megkérdezte miért vonta, illetve vonatta 
vissza az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére irányuló közbeszerzési 
felhívásokat? Az európai uniós támogatásokból közel 2,3 milliárd jut az önkormányzati 
tulajdonú épületek energetikai korszerűsítésére. Az elmúlt év első felében 7 közbeszerzési 
felhívás jelent meg 30 épület energetikai korszerűsítésére. Meglepetésre polgármester úr a nyár 
elején közbeszerzési felhívások mindegyikét vagy visszavonta, vagy érvénytelennek 
nyilvánította, annak ellenére, hogy a felhívások a Közbeszerzési Tanács állásfoglalása szerint 
nem ütköztek jogszabályba és nem sértettek uniós szabályokat sem. Információja szerint a 30 
létesítmény 2,3 milliárdos költségű energetikai korszerűsítése egy közbeszerzési eljárás 
keretében lesz meghirdetve. Mi indokolta a visszavonásokat? Mi indokolja a projekt egyben 
történő meghirdetését? Az előterjesztés szerint saját hatáskörben döntött egy Füredi út melletti 
ingatlan 27,5 millió forintért történő megvásárlásáról. Miért tömték meg 27,5 millióval a 
maszekok zsebét? Közel tíz évvel ezelőtt az önkormányzat – biogáz erőmű építése céljára – 
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eladta a volt Füredi II. laktanyával szomszédos 4 ha-os ingatlant, közel 400 millió forintért. 
Akik figyelemmel kísérték a megújuló energia felhasználásával kapcsolatos kormányzati 
intézkedéseket, azok tudták – bár voltak félrevezetési kísérletek – hogy nem épül meg a biogáz 
erőmű. Csak idő kérdése volt, hogy a felszámolás sorsára jutott ingatlan-tulajdonos cég 4 ha-os 
ingatlana árverésre kerül. Egy évvel ezelőtt felhívta a polgármester úr figyelmét, hogy a 4 ha-
os ingatlant a 400 millió töredékéért megvásárolhatják. Polgármester úr akkor azt válaszolta, 
„amíg az önkormányzatnak van saját ingatlana, addig nem tömjük a maszekok zsebét”. A 
legutóbbi Közgyűlésen úgy nyilatkozott, hogy az önkormányzat olcsón megvásárolta az 
ingatlant. Mi indította arra, hogy a 27,5 mFt-al megtömjük a maszekok zsebét? Olvasva a 
tudósításokat: önkormányzati forrásból mégis megépül a 60 db szakember-lakás, cserébe a 
Kormány 35 ha-os, állami ingatlanon ipari parkot épít. Az önkormányzatnak mi ebben az üzlet? 
Miért nem szerepel a költségvetési rendeletben a szakember-lakások építése? A kormányfő 
2015. októberi látogatása során ígéretet tett, hogy támogatja Kaposvár gazdasági fejlődését 
szolgáló szakember-lakások építését. A 2017. évi költségvetésben szerepelt is 1,4 milliárdos 
ráfordítás 3 évi bontásban, az építés helyszínének megjelölésével. Aztán az áprilisi rendelet 
módosításkor – szép csendben – kikerült a költségvetésből a szakember-lakások építése. 
Kérdésére, azt a választ kapta, hogy a szakember lakások építésének költsége átcsoportosításra 
került, helyette munkásszállás kialakítása a rövidtávú cél, de a szakember lakások építéséről 
sem mondtak le. Aztán kiderült, hogy a munkásszállás kialakítása még egy meglévő épület 
átalakítása mellett is - a jelenlegi jogszabályi feltételek mellett – nem vállalható. Ennek ellenére 
a szakember-lakások 1,4 milliárdja nem került vissza a költségvetésbe. Kósa miniszteri biztos 
kaposvári látogatásáról szóló tudósításokban olvashattak arról, hogy az önkormányzat saját 
forrásból megépíti a 60 db lakást. Cserébe a Kormány Kaposvár határában, 35 ha-os ingatlanon 
ipari parkot épít. A költségvetési rendelet jelenlegi módosításakor miért nem került 
visszaemelésre a szakember lakások építésének 1,4 milliárdos pénzügyi előirányzata? 
Kaposvárnak mi az üzlet abban, hogy a szakember-lakásoknál felszabadult 1,4 milliárd állami 
támogatást egy állami ingatlanon, jóval kisebb ráfordítással, a távoli jövőben létesülő ipari 
parkkal ellentételez? A sajtótájékoztatón sem a polgármester úr, sem a miniszteri biztos nem 
említette, hogy a 171 milliárdból hogyan lett 185 milliárd. A 14 milliárdból milyen beruházások 
valósulnak meg? Az eddig befejezett beruházások többsége nem a szerződésben eredetileg 
rögzített határidőre valósultak meg. Miért szerepel az építési szerződésekben a kötbér kikötése, 
ha nem alkalmazzák? Általános gyakorlat, hogy a Polgármesteri Hivatal, illetve a műszaki 
ellenőrök szemet hunynak a fölött, hogy a kivitelezők a műszaki átadás átvételi eljárás alatt - a 
létesítmény rendeltetésszerű használatát biztosító - építési tevékenységet végeznek, ezzel 
mentesül a kivitelező a kötbérfizetés alól. Példa erre, a Raktár u. – Raktár köz – Iparos u. 
iparterület infrastrukturális fejlesztése, ahol még december első hetében is építési tevékenység 
folyt, noha a határidő október 31. volt. Gyakori, hogy a teljesítéssel – különböző okok miatt – 
jelentősen megcsúszó kivitelezővel az önkormányzat szerződést módosít, elkerülve ezzel a 
kötbérfizetést. Például, az önkormányzat a volt SÁÉV telep infrastrukturális fejlesztésének 
befejezési határidejét 2017. november 30-ról 2018. június 15-re módosította, azzal az indokkal, 
hogy a helyi rendelet november 15. és március 15. között megtiltja az útépítési tevékenységet, 
illetve a közműépítés és aszfaltozási feladatok nem végezhetők. Ugyanakkor fotókkal 
dokumentálható, hogy a kivitelező a tilalmi idő alatt - a kedvező időjárást kihasználva - 
elvégezte a szerződésmódosításban megjelölt munkákat. Durvább eszköze a kötbérfizetés 
elkerülésének, ha a közbeszerzési törvény által - az önkormányzat számára közzétételi 
kötelezettségként – előírt, szerződés teljesítésére vonatkozó dokumentumban valótlan adat 
szerepel. Például a „Kórház D-i tömb területén épületek bontása és az ehhez kapcsolódó 
tervezési feladatok” tárgyú szerződés teljesítését igazoló dokumentumban a szerződés 
teljesítésének időpontjaként a 2017. december 04. dátum van feltüntetve, miközben fotókkal 
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dokumentálható, hogy a bontási munkák még december közepén is folytak. Miért nem 
érvényesítjük a szerződésben kikötött kötbérfizetési kötelezettséget? 
  
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, hogy régen elkezdhették volna az 
energetikai beruházásokat, ha az OLAF is úgy gondolja és a Miniszterelnökség is. A döntésük 
értelmében a Közbeszerzési Tanácsot meg tudták győzni arról, hogy ne kelljen egybe számítani 
a pályázati kiírásokat. Ezért döntött úgy, hogy visszavonja a korábbit, így egybeszámítva együtt 
írják ki a pályázatot, ez legalább 4 hónap vagy félév időeltolódást okozott. Véleménye szerint 
jó üzletet kötöttek, amikor 400 millióért eladott ingatlant 28 millióért vették meg. Szakember-
lakásra sajnos nincs igény, munkásszálló esetében is felmérték az igényt a Kamarákon 
keresztül, melyet szintén nem igényeltek a munkáltatók. Ezért döntöttek úgy, hogy ipari parkot 
építenek, jóval nagyobb haszonnal 35 ha területen, mely a nyár közepére elkészül.   
 

-----Hozzászólások----- 
 

Kováts Imre képviselő „Tisztelt Közgyűlés! A kaposváriak az elmúlt 15-20 évben már 
megszokhatták, hogy a választások idején meglepik a várost a Fidesz közeli, kisebb, nagyobb 
építőipari cégek sokasága. Most is így történt. A nagyok hozták magukkal a román és az ukrán 
vendégmunkásokat, a kisebbek kaposvári cégeket vettek, például a hideg-meleg burkoló 
munkáiról ismert SZEMECO Szakipari Kft-t. A 3 fős, „aktatáskás” cég, az új SZEMECO Kft 
alig egy év alatt a kaposvári gazdaságtörténet legnagyobb építési vállalkozásává nőtte ki magát. 
A tények: az európai unió által finanszírozott építési beruházások megvalósítására eddig 
megkötött 4.435 millió Ft összegű szerződéses állományból az új SZEMECO Kft többször a 
budapesti GEOHIDROTERV Kft-vel-, esetenként, kényszerűségből egy-egy kaposvári 
vállalkozóval párban 3.677 milliót szerzett meg, ami a teljes összeg 83 százaléka. A kaposvári 
építési vállalkozásoknak többnyire az alvállalkozói lét jutott. Hogy is lehetne másként, amikor 
a Polgármesteri Hivatal az általa jegyzett 30 helyi céget körlevélben kereste meg az 
alvállalkozói szerepvállalás érdekében. Megjegyzem, hogy a SZEMECO-GEOHIDROTERV 
párosnak a Modern Városok Programja kaposvári beruházásaiból is sikerült eddig mintegy 
másfél milliárdot „kiharapnia”. Az új SZEMECO Kft - a versenytársak szerint – csak azt nem 
nyerte meg, amit nem akart. A korrupció emlegetésének egy idő után már nem volt hírértéke. 
A nyerési széria a helyi vállalkozásokat egyáltalán nem lepte meg, mert tudták, hogyan 
„ágyaztak meg” a SZEMECO-nak Kaposváron néhány közbeszerzési eljárás megnyertetésével.  
Nem keltene meglepetést, ha az Európai Csalás Elleni Hivatal a pályázati nyertességek 
vizsgálata kapcsán ajánlást tenne a magyar ügyészség felé. Bizonyára az sem tetszene az 
OLAF-nak, hogy a Polgármesteri Hivatal, illetve a műszaki ellenőrök a kivitelezések során nem 
érvényesítik azt a törvényi követelményt, mely szerint az alvállalkozói teljesítés összesített 
aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. Márpedig a SZEMECO Kft-nek 
Kaposváron legfeljebb egy ásója van. A GEOHIDROTERV Kft-nek még az sincs. 
Arcátlanságuk nem ismer határokat: az egyik nyertes pályázatban a GEOHIDROTERV Kft 
alvállalkozóként a SZEMECO Kft-t nevezte meg. Tisztelt képviselőtársaim! Ez már nem 
korrupció! A költségvetési csalás gyanúja nagyobb, mint azt gondolni mernétek.” Kérte, hogy 
hozzászólását a jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza.  
  
Szita Károly polgármester Javasolta képviselő úrnak, ha szabálytalanságot észlel éljen 
képviselői kötelezettségével és tegye meg a szükséges intézkedéseket. Kolleganőjétől azt kérte, 
ezt a hozzászólást küldjék el a SZEMECO Kft-nek, hogy reagáljanak rá.  
 
 
 



13 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 4450   Száma: 18.02.22/1/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:11  
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: 
 
19/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetését megállapító rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő 
határozatokat hozta: 
 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az állami támogatással épített bérlakások bevétellel 
nem fedezett fenntartási és működési kiadásaihoz a Nyugdíjasháznál és a Nádasdi – 
Csillag utcai 20 db bérlakásnál hiányzó 2.541 e Ft összeget a bérlakás számlák 
céltartalékban elkülönített, kötött célú maradványa terhére átcsoportosítja. A többlettel 
rendelkező elkülönített számlákról az átvezetés a számlák 2017. december 31-ei 
egyenlege arányában történjen meg. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 
Határidő:             2018. március 31. 

2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás részére a KEHOP-3-2-1-15-2017-0009 azonosítószámú Komplex 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, 
szállítási és előkezelő rendszerre projekt likviditási problémáinak kezelése érdekében 
2018. évben legfeljebb 350 millió Ft összegű kölcsönt nyújt. A Társulás a kölcsönt a 
pénzügyi forrásai rendelkezésére állásakor folyamatosan, legkésőbb 2018. december 31-
ig köteles visszafizetni. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a kölcsönszerződés 
megkötésére. 

 
           Felelős:               Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 
           Határidő:             2018. február 28. (szerződéskötésre) 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a Somogy 
Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
között a kaposvári Keleti Temető új portaépület építése tárgyában létrejött 
megállapodások módosításához úgy, hogy a porta és wc épületrészek Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba adásának határideje 
2024. december 31. napjára kerül módosításra. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a módosító megállapodás aláírására. 

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

 
4. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságának a Jedlik Ányos 

program keretében beszerzésre kerülő elektromos töltőállomások szoftver üzemeltetési 
szerződése kapcsán a 2018. évi költségvetésében biztosítja és kötelezettséget vállal arra, 
hogy az üzemeltetési szerződés feladataira 2019-2023. években a szükséges évi nettó 
1.357 e Ft pénzügyi forrást biztosítja. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:        Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő: 2018. április 30. (tárgy évi fedezet biztosítása) 
 2023. január 31. (minden évben a tárgy évi forrás biztosítása) 

 
5. A Közgyűlés a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 
Határidő:             azonnal 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4451   Száma: 18.02.22/1/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról 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: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 4/2018.(II.27.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 
1/2017.(II.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4452   Száma: 18.02.22/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 5/2018.(II.28.) 
önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. 
(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 

-----5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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dr. Csillag Gábor jegyző az előterjesztésben minimális mértékben tesznek javaslatot mind a 
norma, mind a rezsiköltség emelésére. Azt a színvonalat, amit az étkezés során próbáltak 
biztosítani úgy tudják megőrizni, ha a normát 2,3 % - 5 % között emelik, a rezsiköltség 
tekintetében pedig 1,6 % - 1,7 % emelést hajtanak végre. Ennek oka a minimálbér 
emelkedésének a hatása. 
 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4453   Száma: 18.02.22/3/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:13  
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: 
 
 
20/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a rezsiköltség emelését 2018. március 
1-től a bölcsődei és az óvodai étkezéshez kapcsolódóan 1,6 %-os, az általános iskolai, 
középiskolai és szociális étkezéshez kapcsolódóan 1,7 %-os mértékkel jóváhagyja. 

 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:           2018. március 1.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 4454   Száma: 18.02.22/3/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 6/2018.(II.28.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

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

 
 

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

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

 
 

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

#: 4455   Száma: 18.02.22/4/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 7/2018.(II.28.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

-----7. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 
pályázati kiírásról----- 

 
 

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

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

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

#: 4456   Száma: 18.02.22/5/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:14  
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: 
 
21/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az óvodavezetői (magasabb vezetői) 
beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést az alábbiak szerint 
határozott:  
 
1.) A Közgyűlés a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda óvodavezetői 

(magasabb vezetői) beosztásának ellátására pályázatot hirdet az alábbi tartalommal: 
 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
pályázatot hirdet 

 
óvodavezető (magasabb vezető)  

beosztás ellátására 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 
öt évre szól, 2018. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig.  
 
A munkavégzés helye: 
Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 20. 
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A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A köznevelési törvény 69.§-ában meghatározottak, különösen: az intézmény vezetője felel az 
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói 
jogot a munkatársak felett. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

 óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség; 
 pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 
 legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás 

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat; 
 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás; 

 büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt.  

 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás 

idejére szóló 5 éves vezetési program, 
 érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata, 
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 
továbbításához; 

 előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a magasabb vezetői beosztás 
ellátására megbízást megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz; 

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a vezetői megbízásról szóló előterjesztés 
tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kívánja –e. 

A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a 
vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre jogosultak 
által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye 
közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honlapján közzétételre kerül. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gróf Regina irodavezető nyújt, a 
+36 82 501-540-es telefonszámon. 
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A pályázatok benyújtásának módja:  
Személyesen vagy postai úton, az eredeti pályázati anyag Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármestere részére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) – a borítékon 
feltüntetve a „Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda” és az „Óvodavezetői 
pályázat” megjelölést. A pályázati anyagot csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani. 
A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal a human@kaposvar.hu 
email címre - Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, 
sorkizárt, oldalakat számozva – is meg kell küldeni.  
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők 
véleményezik, a pályázókat a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság meghallgatja. 
Ezt követően dönt Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a megbízásról. A pályázat kiírója 
fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 14. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Oktatási és Kulturális Közlöny – 2018. március végi száma 
 www.kaposvar.hu internetes oldal – 2018. március 14. 

 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 14. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   2018. március 14. (pályázat megjelentetése) 
 
 
2.) A Közgyűlés Molik Editnek 2018. szeptember 1. napjától címzetes óvodavezető címet 

adományoz. A Közgyűlés a címzetes óvodavezetői pótlék 2018. szeptember 1. és 2018. 
október 1. napja közötti kifizetésének pénzügyi fedezetére 2018. évre 21.833,-Ft (18.270,- 
Ft személyi juttatás és 3.563,- Ft szociális hozzájárulási adó) előirányzatot biztosít a 
Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda részére. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

 dr. Gróf Regina irodavezető 
 Határidő:   2018. június 14. 

 
 

-----8. Előterjesztés vízközmű-szolgáltatási ágazat 2018. évi gördülő  
fejlesztési tervének módosításáról----- 

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

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

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

#: 4457   Száma: 18.02.22/6/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:15  
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: 
 
22/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatási ágazat 2018. 
évi gördülő fejlesztési tervének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta. 
 
1. A Közgyűlés, mint a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – Zselickislak ivóvíz” (11-20473-

1-004-00-01) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős önkormányzat 
képviseletében a víziközmű rendszer a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. 
(II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján, a 2018. évre vonatkozó módosított gördülő 
fejlesztési terv mellékleteit képező beruházási, felújítási és pótlási tervrészeket jóváhagyja. 

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

tekintetében eljáró ellátásért felelős önkormányzat a szennyvíz közműrendszernek 2011. évi 
CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján a 2018. 
évre vonatkozó módosított gördülő fejlesztési terv mellékleteit képező beruházási, felújítási 
és pótlási tervrészeket jóváhagyja. 

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

(22-17491-1-004-00-11) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős 
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önkormányzat képviseletében a szennyvíz közműrendszernek 2011. évi CCIX. törvény 11. 
§-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján a 2018. évtől kezdődött 
módosított gördülő fejlesztési terv mellékleteit képező beruházási, felújítási és pótlási 
tervrészeket jóváhagyja. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           azonnal 
 
4. A Közgyűlés felhatalmazza Szita Károly polgármestert, hogy az előterjesztéshez 

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

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

-----9. Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről----- 
 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok az emléktáblát méltónak és elegánsnak tartja. Az emléktáblát 
iskolán belül fogják elhelyezni, az engedélyt formálisan kérik. Felhívta a figyelmet arra, hogy 
volt egy olyan döntésük, melyben nem támogattak a Bajcsy Zsilinszky utcában egy emléktábla 
elhelyezést, ennek ellenére kihelyezték. Véleménye szerint, ha az az emléktábla az iskolának 
fontos, akkor helyezzék el az iskola falain belül.  
  
Szita Károly polgármester az engedély nélkül elhelyezett emléktábla levételéről a jegyző már 
intézkedett.  Önkormányzati tulajdonban lévő épületek esetében, ha valaki emléktáblát akar 
állítani, mindig engedélyt kell kérnie.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 4458   Száma: 18.02.22/7/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:17  
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 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
23/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az emléktábla elhelyezéséről szóló 
előterjesztést és úgy döntött, hogy támogatja a Kaposvári Szakképzési Centrum Noszlopy 
Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma kezdeményezésében és finanszírozásában megvalósuló 
emléktábla elhelyezését a Kaposvár, Szent I. u. 2. szám alatti épületen belül. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:  2018. február 25. (közlésre) 
 
 

-----10. Előterjesztés partnerségi egyeztetés lezárásáról (M13-13/2017-OTÉK jelű 
módosítás kapcsán)----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 4459   Száma: 18.02.22/8/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:18  
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: 
 
24/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár „M13/13-
2017/OTÉK” jelű településrendezési eszközök módosításának szabályszerűen lefolytatott 
partnerségi egyeztetéséről szóló, az előterjesztés mellékletében rögzített jegyzőkönyvet 
elfogadja, ezzel a partnerségi egyeztetést lezárja. 

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

Határidő:           azonnal 
 
 

-----11. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2018. évben érvényesítendő 

minimális bérleti díjak megállapításáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester változatlan bérleti díjak maradtak, 2018-ra vonatkozóan nem 
történt emelés. 
 
 

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

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

#: 4460   Száma: 18.02.22/9/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
25/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat 

tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények pályázat 
során érvényesítendő minimális bérleti díjait 2018. évre az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Nem lakás céljára szolgáló helyiség és egyéb 
bérlemény típusok 

díjövezet 
I. II. III. IV. 

Ft/m2/év +rezsi 
“A” bár, mulató 92.927 74.578 61.886 37.053 
“B” Pénzintézeti és pénzügyi tevékenység céljára 61.886 49.602 37.093 30.847 

“C” üzlet, iroda 
-      galéria 2,5 m belmagasság alatt                                                                                            

- üzlethez kapcsolódó pince 
- udvari belsőben elhelyezkedő üzlet 
- alapvető ellátást biztosító élelmiszer jellegű 

vegyesbolt 
- üresen álló helyiség átmeneti jelleggel történő 

kulturális, művészeti és közösségi célú 
hasznosítása  

 
Helyben készített meleg étkezést nyújtó 
vendéglátó tevékenység céljára (étterem, 
vendéglő) 
Az egységhez kapcsolódó pince 
Melegkonyhával nem rendelkező egyéb 
vendéglátó tevékenység céljára  
Az egységhez kapcsolódó pince 

30.847 
12.284 

6.143 
24.490 
27.762 

 
1.873 

 
 
 
 

30.847 
 

6.145 
 

46.367 
9.236 

24.989 
6.248 
3.123 

19.991 
22.491 

 
1.228 

 
 
 
 

24.989 
 

3.124 
 

37.296 
4.662 

18.728 
2.927 
1.464 

14.982 
16.855 

 
- 
 
 
 
 

18.728 
 

1.465 
 

27.910 
2.182 

12.284 
2.535 
1.268 
9.828 

11.056 
 

- 
 
 
 
 

12.284 
 

1.268 
 

21.566 
2.226 
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“D” műhelyek, oktatási, kulturális, művelődési, 
egészségügyi, szociális, sport és közösségi célú 
helyiségek, üléstermek, garázsok 

18.728 12.284 6.248 2.927 

“E” raktárak, egyéb gazdasági helyiségek 12.284 6.248 2.927 2.535 
 Ft/pavilon + rezsi 
“F” Noszlopy G. utcai közterületi elárusító pavilon 

- bérleti díja Ft/hó/db 
- bérleti díja rendezvényhez kapcsolódó, eseti, 

legfeljebb 10 napra Ft/nap/db 

 
10.000 

5.000 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

Földterületek  Ft/m2/év 
“G” beépített telekingatlan és felépítmény által 

elfoglalt földterület 
1.121 1.036 933 858 

“H” beépítetlen terület 18 18 16 6 
“I” szántó művelésű ingatlanok  3,- (haszonbérleti díj) 
“J” rét, legelő művelésű ingatlanok 3,- (haszonbérleti díj) 
“K” egyéb művelésű ingatlanok (kert, szőlő, 

gyümölcsös stb.), zárkerti ingatlanok, külterületi 
beépített ingatlanok 

 
4,- (haszonbérleti díj) 

“L” beépítetlen terület – mezőgazdasági célú 
hasznosítás esetén 

3,-  

 

A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: azonnal 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján hasznosított 

ingatlanai – elhelyezkedésük szerint – az alábbi díjövezetekbe kerülnek besorolásra: 
I. díjövezet: Történelmi városmag (a 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendeletének I. 

Övezet A. pontja)  
II. díjövezet: Városközpont (a 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendeletének I. Övezet B., 

C. és D. pontja) 
III. díjövezet: Családi házas, alacsony szintszámú lakóterületek övezet (a 7/2000. 

(II.29.) önkormányzati rendeletének II. Övezete)  
IV. díjövezet: Lakótelepek (a 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendeletének III., IV. 

Övezete) 
 

                  Felelős:                  Szita Károly polgármester 
                  Közreműködik:      Balogh Beáta igazgató 
                  Határidő:                azonnal 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján hasznosított 
ingatlanainál – a pályáztatást megelőző egyedi műszaki állapotfelmérés alapján – a helyiség 
műszaki állapota függvényében az 1. pontban meghatározott bérleti díj minimum 
számításakor az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: 
 

Állapot Szorzó 
Jó 1,00 
Közepes 0,85 
Rossz 0,70 

 
       Felelős:              Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:        Balogh Beáta igazgató 
       Határidő:             azonnal 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Rendezvényházban 2018. évben 

alkalmazandó minimális díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 
     a.) 

Megnevezés Díj 
Bérleti díj 17.500 Ft/óra + rezsi költség  
Rezsi költség 32.500 Ft/óra + végtakarítás 
Végtakarítási díj 50 fő alatt           5.000 Ft 

100 főig              7.000 Ft 
200 főig            10.000 Ft 
200 fő felett      15.000 Ft 

Előtér bérleti díja munkaidőben 
Előtér rezsi költsége  

6.000 Ft/óra  
6.000 Ft/óra 

Pótdíjak: 
- hangtechnika (kezelő személyzettel) 
- fénytechnika (kezelő személyzettel) 
- tolmácsberendezés bérleti díj 
- tolmácsberendezés vevőkészülék 

bérleti díj 
- ruhatáros (100 főig 1 fő, 100 felett 2 fő) 
- jegykezelő (igény esetén) 
- nézőtér átrendezés (kiegyenlített 

nézőtér) 
- előtér bérbeadása nyitvatartási időn 

kívül 
= 1 fő munkatárs bére járulékkal 
együtt 
= 1 fő technikus bére járulékkal együtt 
    (igény szerint) 

 
5.500 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
9.250 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
12.000 Ft + ÁFA/nap 
1.000 Ft + ÁFA/db/nap 
 
1.600 Ft/fő/óra 
1.600 Ft/fő/óra 
51.200 Ft 
 
 
 
3.500 Ft/óra 
 
3.500 Ft/óra 

Felárak  
- személyes közreműködés díjánál (7.30 

– 16.00-ig terjedő munkaidőn túl 
munkanapokon 

 
 
 
+ 50 % 



29 

 

- hétvégén és ünnepnapokon) 
- rezsiköltségnél 
- hangtechnika pótdíjnál 
- fénytechnika pótdíjnál 

+ 100 % 
5.700 Ft/óra + végtakarítás költsége 
3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 

Bérleti díj kedvezmények 
a) “Fél napos bérlet” (3-6 óra időtartamú 

bérlet esetén) 
b) “Egész napos bérlet” (6 órát meghaladó 

időtartamú rendezvény) 
A kedvezmények nem vonatkoznak a 
pótdíjakra és felárakra. 

 
4 órai bérleti díj + 3 órai rezsiköltség 
 
8 órai bérleti díj + 6 órai rezsiköltség 

Önkormányzati intézmények kiemelt 
rendezvényei részére  
Polgármesteri engedéllyel 

térítésmentes a rezsiköltség megfizetése 
mellett + végtakarítás 
 

 
 
    Bérleti díj térítése ellenében az épületben tartható rendezvények: az épülethez méltó 

konferenciák, kulturális rendezvények, nívós szórakoztató műsorok, zártkörű rendezvények. 
     A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 

     Rendezvényházból kizárt rendezvények: bálok és hagyományos néptánc műsorok. 
 
     b.)  A létesítményt ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, és ingyenesen szolgálja 

az alábbi rendezvényeket: 
            Filharmónia Nonprofit Kft: előadás 
                hangbeállás 
            Gyermekszínházi előadások  
            Szárnyas Szó Alapítvány Vikár Béla Vegyeskara 
 előadás  
 főpróba 
            Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt rendezvényei 
            Nemzetközi Kamarazenekari fesztivál rendezvényei 
 Déryné Vándorszíntársulat 
   évközi előadásokra felkészülés  
 próbák az utánpótláscsoporttal (kedd délutánonként 90 perc 

időtartamban) 
 
       c.) Önkormányzati intézmények és a Kaposvári Tankerületi Központhoz tartozó kaposvári 

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség és végtakarítási díj megtérítése ellenében 
használhatják kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A rezsi költséget a bérleti díjhoz 
kapcsolódó járulékos költségként kell megtéríteni.  

 
            A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári  

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják kiemelt 
rendezvényeikhez az épületet. 

           Önkormányzat és önkormányzati intézmény kiemelt rendezvényei tartása céljára szóló  
épület-használat engedélyezése a kulturális referens és a Rendezvényházat üzemeltető 
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intézményvezető közös szakmai javaslata alapján, a jegyző ellenjegyzése mellett a 
Polgármester hatásköre. 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
    Szalay Lilla igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ épületében 

2018. évben alkalmazandó minimális díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak szerint 
határozza meg:  

 
a.) 

Megnevezés Díj Rezsi 
Színházterem (500 m2, 450 fő) 17.500,-Ft/óra 27.500,-Ft/óra (tartalmazza a 

fény- és hangtechnikai 
költségek) 
Végtakarítási díj: 
  50 fő alatt        5.000 Ft 
100 főig              7.000 Ft 
200 főig            10.000 Ft 
200 fő felett      15.000 Ft 

Kisterem (50 m2, 50 fő alatt) 2.400,-Ft/óra  1.600,-Ft/óra  
Nagyterem (50 m2 felett, 50-100 
fő) 

2.800,-Ft/óra 3.200,-Ft/óra  

AULA-STÚDIÓ színházterem 7.000,-Ft/óra 8.000,-Ft/óra 
Pótdíjak: (bér + járulék) 

- ruhatáros (100 főig 1 fő, 
100 fő felett 2 fő) 

- jegykezelő (igény esetén) 
- portás 
- 1 fő munkatárs (igény 

esetén) 
- hang- és fénytechnika 1 

fő (igény esetén) 
- 1 fő gondnok  

 
1.600,-Ft/fő/óra 
 
1.600,-Ft/fő/óra 
1.600,-Ft/fő/óra 
3.500,- Ft/óra 
 
3.500,- Ft/óra 
 
3.500,- Ft/óra 

 

Felár a személyes közreműködés 
díjánál hétvégén és 
ünnepnapokon 

 
+ 100% 

 

Felár a személyes közreműködés 
díjánál munkanapokon, 
munkaidőn túl 

 
+ 50% 

 

Bérleti díj kedvezmények 
kizárólag a Színházteremre 
vonatkozóan: 
      a.) Fél napos bérlet (3-6 óra   

időtartamú bérlet esetén) 
        

 
 
 
4 órai bérleti díj 
 
 
8 órai bérleti díj 

 
 
 
3 órai rezsiköltség 
 
 
6 órai rezsiköltség 
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    b.) „Egész napos bérlet” (6 
órát meghaladó időtartamú 
rendezvény) 

A kedvezmények nem 
vonatkoznak a pótdíjakra és 
felárakra. 
Önkormányzati intézmények 
kiemelt rendezvényei részére 
polgármesteri engedéllyel 
(Színházterem) 

 
 

 
27.500,-Ft/óra 

 
      b.) Önkormányzati intézmények, a Kaposvári Tankerületi Központhoz tartozó kaposvári 

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények és 
Kaposvár Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatai kedvezményesen, a rezsi 
költség megtérítése ellenében használhatják a kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A 
rezsi költséget a bérleti díjhoz kapcsolódó járulékos költségként kell megtéríteni.  

 
A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári 
székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják kiemelt 
rendezvényeikhez az épületet. 

 
    c.) A rendezvénytermeket az intézményben rendszeresen működő civil szervezetek, 

csoportok meghatározott időben térítésmentesen használhatják. Eseti rendezvények 
tartásakor rezsi költség megtérítése kötelező számukra a bérleti díjhoz kapcsolódó 
járulékos költségként. 

 
    Az 5. a.) pontban foglalt bérleti díjak az Áfa összegét nem tartalmazzák.  

 
 Felelős:   Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
    Szalay Lilla igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
6.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában  

2018. évben alkalmazandó minimális bérleti díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak 
szerint határozza meg: 

 
      a) Egyes létesítmények bérleti díja   
      

Egyes létesítmények cél bérleti díj 
Körcsarnok sportrendezvényre 6.800,-Ft/óra 

egyéb rendezvényre 17.000,-Ft/óra 
Körcsarnok 
tanácsterme 

 3.000,-Ft/óra 

RG edzőcsarnok balett-
terme 

sportrendezvényre 6.400,-Ft/óra 
egyéb rendezvényre 16.000,-Ft/óra 

RG edzőcsarnok 
lefüggönyözhető 1/3 
részei 

tanfolyamok számára 1.800,-Ft/óra 
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Asztalitenisz csarnok, 
Kinizsi edzőcsarnok 

sportrendezvényre, edzésre, 
szabadidősportra 

  2.600,-Ft/óra 

egyéb rendezvényre   6.500,-Ft/óra 
Kinizsi edzőcsarnok emeleti edzőterem   1.800,-Ft/óra 
Kinizsi edzőcsarnok iroda 25.197,-Ft/hó 
Szabadtéri pályák atlétikai pálya (öltöző 

nélkül) 
  4.200,-Ft/óra 

öltöző   2.400,-Ft/alkalom 
egyéb szabadtéri területek megegyezés szerint 
műfüves pálya (42m x 22m) 
06:00-22:00 
08:00-15:00 

 
5.000,-Ft/óra 
ingyenes 
(iskolák számára, nevelő 
felügyeletével, előre 
bejelentkezve) 

világítás 1.600,-Ft / óra (félóra a díj 
50%-a) 

Legalább 10 alkalomra vonatkozó bérlés esetén 20% 
kedvezmény jár a bérleti díjból.  
(A lefoglalt alkalmak fizetendőek, kivétel, ha bérlő 3 
munkanappal előbb írásban mondja le azt.) 
Városi Kispályás és Középiskolai Bajnokság számára 50%   
kedvezmény jár (bajnoki évadonként minimum 200 óra 
bérlés esetén). 

evezős tanmedence  650,- Ft/óra 
 
       A 6.a) pontban foglalt bérleti díjak az Áfa összegét nem tartalmazzák.  
 
       Egyéb rendezvények esetén a berendezés és bontás idejére az egyéb rendezvényekre 

vonatkozó díjak 50 %-a fizetendő. 
Ha a rendezvényre munkaidőn kívül kerül sor, akkor az intézmény a felszámított 
önköltségen, bérleti díjon felül kiszolgálási díjat számíthat fel. 

 
       A Kaposvári Tankerületi Központhoz tartozó kaposvári székhelyű és 2012. december 31-

ig önkormányzati fenntartású intézmények kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése 
ellenében használhatják a létesítményeket. A rezsi költséget a bérleti díjhoz kapcsolódó 
járulékos költségként kell megtéríteni.   

 
A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári 
székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények  
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják a létesítményeket. 

 
       6.b) Egyes létesítmények ingyenes használata  
 

A létesítményeket ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, egyesületek és 
ingyenesen szolgálja az alábbi rendezvényeket azzal, hogy a hatályos Áfa-törvény szerinti 
adóköteles tevékenységek után a forgalmi adót az ingyenes használónak meg kell fizetnie. 
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Sportszervezetek: 
-  Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. (Körcsarnok),  
-  FINO Kaposvári Röplabda SE (Körcsarnok) 
-  Kaposvári Röplabda Akadémia (Körcsarnok),  
-  1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club (Körcsarnok),  
-   Lovasakadémia SC Ritmikus Gimnasztikai Szakosztálya – ritmikus gimnasztika   

versenyzők (RG csarnok),  
-  Kaposvári Nehézatlétikai SE – birkózók (RG csarnok), 
-  Kaposvári Nehézatlétikai SE –  jiujitsu, aikido (Kinizsi edzőcsarnok),  
- Kaposvári Judo Klub Egyesület – judo (Kinizsi edzőcsarnok) 
-  ÉPÍTŐK Atlétika Club (Atlétika pálya),  
-  FAVORIT Atlétika Club (Atlétika pálya),  
-  Kaposvári Atlétika Club (Atlétika pálya),  
-  Kaposvári Vízügyi SC (Evezős tanmedence),  
-  Kaposvári Asztalitenisz Club (Asztalitenisz csarnok),  
-  Kaposvári Kosárlabdázók Köre Sportegyesület. 

 
  Szabadtéri létesítmények kivéve a műfüves pálya: 
-  Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (fizikai felmérő tesztek, versenyek  

céljára) 
-  Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 
-  Kaposvári Városi Rendőrkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 
-  Kaposvár területén lévő óvodák, általános- és középfokú iskolák  
-  Szabadidősport 
 
       6.c) Egyes létesítmények önköltség megfizetése melletti használata  
 
       Önkormányzati védnökséget élvező rendezvény esetén a létesítmény kedvezményesen,   

legalább a rezsi megfizetése mellett adható bérbe.  
 
       Az önkormányzati védnökség és az épület kedvezményes használatának engedélyezése a 

sport referens és a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatójának közös szakmai 
javaslata alapján, a jegyző ellenjegyzése mellett a Polgármester hatásköre. 

 
       Felelős:                   Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:             Péterné Szarka Klára sport referens 
                  Dér Tamás igazgató 
       Határidő:                       azonnal 
 
7. Önkormányzati költségvetési szerv kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú helyiség, 

vagyontárgy, amennyiben arra jelen határozat egyedi bérleti díjtételt nem tartalmaz, 
folyamatos pályázati kiírás alapján a rezsiköltség + Áfa mellett az intézményvezető által 
jóváhagyott szabályzatban meghatározott díjtétellel adható bérbe.  
Állami- vagy önkormányzati közfeladathoz kapcsolódó használat esetén a polgármester 
javaslatára az intézmény vezetője a rezsiköltség + Áfa fizetése mellett a használat díjának 
megfizetését részben vagy egészben elengedheti. 

 
       Felelős:                     Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:        költségvétési szervek vezetői 
       Határidő:                  azonnal 
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8.   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérleményekre 
2017., illetve azt megelőző években kötött bérleti szerződések esetén nem érvényesíti a  
2017. évre vonatkozó 102,4 % mértékű inflációt.   

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta igazgató 
       Határidő:           2018. március 31.  
 
9.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati 

intézményekben dolgozók foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát ellátó orvosok e 
tevékenységük során az orvosi rendelőket ingyenesen használják a rendelők 
rezsiköltségének a praxist üzemeltető orvos részére történő megfizetése mellett.   
Amennyiben a bérleti díjat Áfa fizetési kötelezettség terheli, az Áfa összegét az orvosoknak 
meg kell fizetniük. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester  
Közreműködik:         Balogh Beáta igazgató 
              Sziberné Fehér Éva igazgató 
Határidő:              azonnal 

 
 

-----12. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről ----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4461   Száma: 18.02.22/10/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:19  
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: 
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26/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a polgármester 2018. évi, 
összesen 100 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

2018. április 9. napjától 2018. május 11. napjáig – 24 nap 
2018. július 2. napjától 2018. augusztus 31. napjáig – 44 nap 

2018. november 14. napjától 2018. december 28. napjáig – 32 nap 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző  
Határidő: folyamatos 
 
 

-----13. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 
megválasztásáról----- 

 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4462   Száma: 18.02.22/11/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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27/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kaposvári szavazatszámláló bizottságok tagjainak 
és póttagjainak az alábbi személyeket választotta meg: 
 

Tag Ács-Kurucz Klára Ildikó 
Tag Ágoston István Jánosné 
Tag Bakos Ferenc  
Tag Bali Tiborné 
Tag Balogh Mária Erzsébet 
Tag Bank Edit 
Tag Barcza Csilla Mária 
Tag Bekő Lászlóné 
Tag Bendéné György Erika 
Tag Bene Szilveszterné 
Tag Bicsár Józsefné 
Tag Bíró Katinka Nóra  
Tag Bogdán István  
Tag Bognár Istvánné 
Tag Bokorné Bíró Irén Anna 
Tag Boti Tibor 
Tag Böröczi Antal Lászlóné  
Tag Brolly Tivadarné 
Tag Budainé Olti Magdolna Éva 
Tag Csima Zsófia 
Tag Csoma Lilla 
Tag Csorba Józsefné 
Tag Csutakné Tóth Magdolna 
Tag Decsi Gáborné 
Tag Dévald László 
Tag Dömötörné Pap Beatrix Mária 
Tag dr. Fazekas Istvánné 
Tag dr. Fömötör Ferencné 
Tag dr. Járos Katalin  
Tag dr. Mateevicsné Debity Erzsébet Ibolya 
Tag dr. Schmidt Edit 
Tag dr. Tóth György József  
Tag Drahos Györgyi 
Tag Drescher Árpád 
Tag Ducsai András 
Tag Egri Anna 
Tag Egyed Tamásné 
Tag Faragó Sándorné  
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Tag Farkasné Patkó Eszter Mária  
Tag Fazekasné Szabó Éva Klára 
Tag Figura István 
Tag Gadár Ferenc László 
Tag Galáczné Ország Marianna 
Tag Gárdos Éva 
Tag Gróf Béláné 
Tag Grosz Lászlóné 
Tag Gschwindt Orsolya 
Tag Gulyás Lászlóné 
Tag Gyönyörű Attila  
Tag Györfi Attila 
Tag Győrfi Katalin 
Tag Hartner-Kalota Adrienn  
Tag Hegedüs Zsófia 
Tag Hodicsné Puska Henrietta 
Tag Hódy László  
Tag Hoffman Anita 
Tag Horog Andrea 
Tag Horváth Ernő József 
Tag Horváth Ferencné 
Tag Horváth Gergő  
Tag Horváth István 
Tag Horváth Istvánné 
Tag Horváth Józsefné 
Tag Horváth Károly 
Tag Horváth Lajosné 
Tag Horváth László  
Tag Horváth-Pacsirta Dezsőné 
Tag Huszár Katalin 
Tag Huszárné Szabó Mária Ilona 
Tag Ilisics József  
Tag Ivánfi Csabáné 
Tag Jakusovszki Dorina 
Tag Jegenyés Balázs 
Tag Jezerniczky József Lászlóné 
Tag Juhász Péter Árpád 
Tag Kaiserné Bende Valéria Éva 
Tag Kálmán Tibor 
Tag Kampf Péter  
Tag Katona Beáta 
Tag Keresztes József Jenőné  



38 

 

Tag Kertész Ottó 
Tag Kis Istvánné 
Tag Kiss Attila Kálmán 
Tag Kiss Józsefné 
Tag Kocsi Zsuzsanna 
Tag Konczlik Zoltán Attila 
Tag Kopházi Judit 
Tag Kovács Antal 
Tag Krámli Rita Tünde 
Tag Kugli István 
Tag Kulcsárné Zóka Ibolya 
Tag Kun Tibor Bertalanné 
Tag László Ferencné  
Tag Lengyel Zoltánné 
Tag Lokodiné Csikós Margit 
Tag Lottiné Varga Beáta 
Tag Lugosvölgyi Bence 
Tag Magyar László 
Tag Makár Andrea 
Tag Makrayné Nadrai Mária Katalin 
Tag Margittay Tünde 
Tag Matáncsi Éva  
Tag Matejdesz Györgyné 
Tag Mátyásné Dóra Tünde 
Tag Matyék Zoltán 
Tag Mátyók Ilona  
Tag Máyerné Bocska Ágnes 
Tag Medgyesi Irén Mária 
Tag Mike Gábor  
Tag Molik Edit Zsuzsanna 
Tag Molnár András László  
Tag Moór Sándor 
Tag Mórocz Zsuzsanna 
Tag Nagy Beáta 
Tag Nagy Endre Vendel 
Tag Nagy László 
Tag Nagyné Kiss Magdolna 
Tag Nagyné Korenika Magdolna Zsófia 
Tag Nógrádiné Pócs Lujza 
Tag Novák Lászlóné 
Tag Pap Henriette Katalin 
Tag Papné Tápai Anna Mária 
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Tag Papp Lajosné 
Tag Papp Sándorné  
Tag Pencz Mónika Rita 
Tag Péter Zoltánné 
Tag Pintér Zsuzsa 
Tag Potóné Dömötör Erzsébet 
Tag Radicsné Horváth Aliz 
Tag Rajcziné Joó Judit 
Tag Révyné Bíró Éva Erzsébet 
Tag Riczlerné Varga Ilona 
Tag Rohonczi Gyula 
Tag Ruchárd Mária 
Tag Siposné Bárány Mónika 
Tag Skrinyár Jánosné  
Tag Sós József Zoltán 
Tag Sovány Józsefné 
Tag Staglné Nagyfi Valéria Erzsébet 
Tag Strángli Szandra 
Tag Szabóné Aigner Margit Irén 
Tag Szabóné Vass Éva Marietta 
Tag Szalai Péter  
Tag Szalainé Bertényi Ilona Edit 
Tag Székely Jánosné 
Tag Szekeresné Horváth Tünde 
Tag Szemánné Horváth Magdolna 
Tag Szemes Mária 
Tag Szentgyörgyvári Nóra Annamária 
Tag Szigethy Marianna 
Tag Szigeti Ágnes Ildikó  
Tag Szigetiné Kispéter Katalin 
Tag Szíjártó András 
Tag Szilágyi-Novák Nóra 
Tag Szulimánné Horváth Ildikó Katalin 
Tag Szűcs Mónika Csilla 
Tag Takács Katalin Szilvia 
Tag Takácsné Miseta Mária 
Tag Takácsné Pap Krisztina 
Tag Tankovicsné Trapp Ildikó 
Tag Táskai Gábor  
Tag Tavalyi Erzsébet 
Tag Telkesné Szili Mária 
Tag Torma István Ferencné 
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Tag Törő Zoltánné 
Tag Török Csabáné 
Tag Ujlaki Csabáné 
Tag Vajda Katalin 
Tag Vajna Irén  
Tag Verner László István 
Tag Virth Ilona 
Tag Völgyi Mária Margit  
Tag Walkszhöfer Mónika Terézia 
Tag Walter Zoltánné  
Tag Zalavári Gyuláné  
Tag Zrinyi Zsuzsanna Rita 
Tag Zsohár Jánosné 
Póttag Ácsné Szöllőssy Krisztina  
Póttag Bakosné Nagy Éva  
Póttag Balatincz Bianka 
Póttag Balogh Nádja 
Póttag Bank János  
Póttag Baumholczer Adrienn Rita 
Póttag Benedek Dániel 
Póttag Bogdán Kinga 
Póttag Bóra Lajos Béla 
Póttag Bors Erzsébet 
Póttag Bráz András 
Póttag Büki-Papp Mariann 
Póttag Czipó Gabriella 
Póttag Deli Szidónia Eleonóra 
Póttag dr. Balogh Szabolcs 
Póttag dr. Bércziné Meireisz Éva 
Póttag dr. Bíró Péter Dénes 
Póttag dr. Fazekas István 
Póttag dr. Panduricsné Tihanyi Zsófia 
Póttag dr. Ureczky József 
Póttag Drahos János 
Póttag Ducsai Andrásné 
Póttag Dunai Anikó 
Póttag Erdő Zoltánné 
Póttag Farkas Ágota 
Póttag Farkas Andrea 
Póttag Farkas Gábor Szabolcs 
Póttag Farkas László Nándorné 
Póttag Fogta József 
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Póttag Gál Ágnes 
Póttag Galabár Csilla 
Póttag Garai Róbert Györgyné 
Póttag Gaus Róbert 
Póttag Győr Tiborné 
Póttag Győrfi Károlyné   
Póttag Harangozó Gyuláné  
Póttag Horváth Ilona Katalin 
Póttag Horváth Károlyné 
Póttag Horváth Miklósné  
Póttag Horváth Zsuzsanna Ildikó 
Póttag Husztikné Péntek Renáta 
Póttag Ivanics István 
Póttag Jagados Szilvia 
Póttag Jankovich János 
Póttag Juhászné Pécsi Ibolya Margit 
Póttag Kaiser Gézáné 
Póttag Kalányos-Kis Józsefné 
Póttag Kalota Gyuláné 
Póttag Kapitány Zoltán József 
Póttag Kardos Péterné 
Póttag Keresztúri László Ferencné 
Póttag Kern Ágota 
Póttag Király Mária Magdolna 
Póttag Kiss Ivett  
Póttag Kiss László  
Póttag Knézics Dorottya Mónika 
Póttag Kollárné Zsír Mária 
Póttag Kovács Dániel 
Póttag Kovács Katalin 
Póttag Kovács Orsolya 
Póttag Kovács Rózsa 
Póttag Kőrösiné Deák Ilona Gyöngyi 
Póttag Lengyel Jenő 
Póttag Leukó Kornél Péterné 
Póttag Lévai Endre 
Póttag Lóki Ferenc Zoltánné 
Póttag Lotti Vendel  
Póttag Lukács Éva 
Póttag Lukács Mária Valéria 
Póttag Márki Attila 
Póttag Márki Attiláné  
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Póttag Marschal Attiláné  
Póttag Molnár Zsuzsanna 
Póttag Nagy Lajos 
Póttag Nagy Lászlóné 
Póttag Nagy-Török Erika 
Póttag Németh Ágnes Erzsébet 
Póttag Neubauer Andrea 
Póttag Pappné Elek Anikó 
Póttag Peresa Alexandra 
Póttag Peresáné Szente Piroska  
Póttag Petes Laura Lúcia 
Póttag Pintér-Kulcsár Erika  
Póttag Pozsár Mónika 
Póttag Radák István 
Póttag Répási Istvánné 
Póttag Rubint Bence 
Póttag Saáryné Bártfai Mária Magdolna  
Póttag Schifferer Edina 
Póttag Schmidtné Bakó Tünde 
Póttag Semsi János 
Póttag Simon Csilla 
Póttag Simon István 
Póttag Simonné Filipovics Gizella 
Póttag Simonné Lechner Judit 
Póttag Suszter Imréné 
Póttag Szabó Bernadett 
Póttag Szabó József  
Póttag Szabóné Fodor Edit 
Póttag Szekeres Mónika Szilvia 
Póttag Szentgyörgyi Katalin Margit 
Póttag Szentpáli Éva Mária 
Póttag Szép Krisztina 
Póttag Szigeti Katalin 
Póttag Szőkéné Varga Ilona 
Póttag Takács Lászlóné 
Póttag Tar János Péter 
Póttag Tar Zsuzsanna  
Póttag Torma Árpádné 
Póttag Tóth Ágnes 
Póttag Tóth Anikó 
Póttag Tóth Ildikó 
Póttag Tóth Renáta Éva 
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Póttag Tóthné Nagy Mónika 
Póttag Váczi Rita Mária 
Póttag Vajda János Józsefné 
Póttag Vámi Anita Eszter   
Póttag Varga Katalin Mónika 
Póttag Varga Lajosné  
Póttag Veiger Éva  
Póttag Vida Jánosné 
Póttag Virányi Zoltán Károlyné 
Póttag Vörös Ferenc Jánosné 
Póttag Vörös Györgyné 
Póttag Ziegerné Horváth Erika 

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

-----14. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatói megbízásáról szóló pályázati kiírásról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
Pintér Attila tanácsnok a pályázat kiírásának szövegét megküldték a Színház Művészeti 
Bizottság és a Minisztérium számára. Kérdése volt, érkezett-e valamilyen vélemény és milyen 
tartalommal? 
  
Kováts Imre képviselő Közgyűlésen azt a tájékoztatást kapták, hogy 2018. október 23-án lesz 
a díszelőadás a színházban. Kérdése volt, ha az új igazgató munkaviszony szeptember 1-jével 
kezdődik elegendő-e másfél hónap felkészülés a díszelőadásra? A pályázatnak tartalmaznia kell 
a működtetési koncepcióhoz kapcsolódóan gazdasági társaság következő évre vonatkozó üzleti 
tervét. Kérdése volt a beruházás üzemeltetési programját nem lenne-e célszerű a pályázati 
kiírásba belevenni, ami a színház üzemeltetéséhez szükséges? Úgy gondolja egy ilyen 
dokumentum az érdemi költségterv kidolgozását nagyban segítené.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző a Minisztérium válasza az volt, hogy jogilag rendben találták. 
 
Szita Károly polgármester nem lesz ez év október 23-án díszelőadás a színházban. Főépítész 
asszony rengeteg problémáról adott tájékoztatást, mivel nyári színháznak épült az épület. Év 
végére prognosztizálják a műszaki átadást. Pályázati kiírásba is beleírták, de át is adják a 
megvalósíthatósági tanulmányt, kiegészítve az újabb műszaki dokumentációkkal.  
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-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő nem lepte meg, hogy nem lesz október 23-án díszelőadás, mert 
tapasztalható, hogy a felújítási munkák során nagyon sok előre nem látható probléma merül fel. 
Mikor fog eldőlni a szerződés módosítás időpontja, ebből fakadóan mikorra tervezik a 
befejezési határidőt? 
  
Szita Károly polgármester szerződés módosítás esetén előterjesztés készül. Jelenleg van egy 
érvényes befejezési határidő, melyre határidő módosítási kérelmet kell benyújtaniuk 
indoklással.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 4463   Száma: 18.02.22/12/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:26  
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: 
 
28/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Csiky Gergely Színház Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói megbízásáról szóló pályázati kiírásról szóló előterjesztést 
és az alábbiak szerint határozott: 
 
1. A Közgyűlés, mint a Társaság egyszemélyi tulajdonosa úgy határozott, hogy a Csiky 

Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói megbízására az alábbi 
feltételekkel pályázatot ír ki: 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
a kaposvári Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Társaság egyszemélyi tulajdonosa az előadó-
művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.), valamint az előadó-művészeti szervezet vezetőjének 
választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 
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155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) alapján pályázatot hirdet a kaposvári 
Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1.) ügyvezető 
igazgatói álláshelyének betöltésére. 
 
A színház 1911. óta szeptember 2-án történt megnyitása óta kiemelt szerepet játszik Kaposvár 
kulturális életében, s ez a szerep 1955-től, az állandó színtársulat megalakulásától csak 
erősödött. Nagyszerű színészek, rendezők és direktorok fémjelzik a helyi színjátszás elmúlt 
hatvanhárom évét. A színház munkáját, s ezzel összhangban vezetőjének tevékenységét mind 
a közönség, mind a szakma részéről megkülönböztetett figyelem kísérte, s kíséri ma is. 
Kaposvár színháza az évek során fogalommá vált, nemcsak a városban és a régióban, hanem az 
országban, sőt a határokon túl is. Ahogy a teátrum épülete Kaposvár egyik építészeti jelképe, 
úgy a színház szellemi műhelye is elválaszthatatlan része kulturális örökségünknek, de 
kultúránk jelenének és jövőjének is. Most mindkettő – az épület is és a műhely is – a megújulás 
korszakát éli. 
 
A Csiky Gergely Színház működésével szemben támasztott elvárás alapja, hogy teremtődjön 
meg a magas színvonalon tovább élő népszínházi hagyományok és a kísérletezésnek is teret 
engedő, elmélyült műhelymunka harmonikus egysége. Ennek létrejöttében a mindenkori 
igazgatónak meghatározó szerepe, kiemelt felelőssége van. 
 
A Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában lévő közhasznú nonprofit gazdasági társaság. Az 
ügyvezető igazgató a társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja. 
A színház a művészeti tevékenységek jellege szerint „színház, egytagozatos színház, próza”, a 
működés jellege szerint „produkciós színház” besorolású. 
 
Foglalkoztatás jellege: 
 
Teljes munkaidő. Az ügyvezető igazgató feladatát határozott időtartamú munkaviszony 
keretében látja el a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 
vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával.  
 
A vezető munkakörének ellátásával az bízható meg, aki az alábbi feltéteknek a jogviszony 
létesítésekor megfelel: 
 
• a Kr.8.§. (1) bekezdése szerint: 

 szakirányú felsőfokú végzettség (szakirányú végzettségnek minősül a felsőfokú 
oktatási intézményben szerzett, a társaság alaptevékenységének megfelelő felsőfokú 
végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség) és 

 legalább ötéves szakmai gyakorlat (szakmai gyakorlatnak minősül a valamely 
előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és 
ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő) vagy legalább 
hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat (vezetői 
gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy 
magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban eltöltött idő); 

• büntetlen előélet; 
• az európai nyelvek valamelyikéből legalább középfokú C típusú nyelvvizsga. 
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Az ügyvezető igazgatói munkakör betöltésével járó feladatok, a tulajdonos által 
meghatározott követelmények: 
 
1.) A gazdasági-üzemeltetési program kidolgozása, a működési feltételek megvalósítása az 

alábbiak szerint: 
a) a színház rekonstrukciója kapcsán, illetve azt követően az új helyszínnek megfelelő 

működtetési feladatok szervezése, irányítása, menedzselése;  
b) a színház rekonstrukciója során a színházszakmai szempontok érvényesülésének 

figyelemmel kísérése, szükség esetén szakmai vélemény megfogalmazása; 
c) a színház 2018. évi támogatásának mértékét figyelembe vevő működtetési koncepció 

kidolgozása; 
d) a színház optimális működtetésének tervezése és megvalósítása a gazdasági feltételek 

figyelembe vételével és pályázati források bevonásával, a nézőszám növelése; 
e) az alapító okiratban, a közszolgáltatási szerződésben és az alapítói határozatokban 

rögzített feladatok megvalósítása; 
f) eredményes marketing tevékenység. 
 

2.) A színház művészeti programjának elkészítése az Emtv. szerinti kiemelt minősítés 
megtartása érdekében az alábbi szempontok alapján: 
a) a közönség változatos összetételéből adódó sokféle igény magas színvonalú 

kielégítésére való törekvés a műfaji sokszínűség jegyében; 
b) fokozott részvétel a fiatalok színházra nevelésében, a gyermek- és ifjúsági korosztály 

arányának megtartása, illetve növelése a színházlátogatók között; 
c) évadonként legalább két új gyermek- és ifjúsági darab műsorra tűzése; 
d)  a műsorterv készítése során kiemelt figyelem szentelése a kortárs és klasszikus magyar 

szerzők műveinek bemutatására; 
e) szakmailag felkészült, összetartó, kiegyensúlyozottan működő társulat építése; 
f) a színház Együd Árpád Kulturális Központban történő működésének ideje alatt, a 

helyszín biztosította feltételekhez igazodó műsorterv készítése; 
g) a színház rekonstrukciójának a befejezése után a megújult feltételekhez igazodó 

művészeti koncepció kialakítása; 
h) szakmai kapcsolattartás és együttműködés a Kaposvári Egyetem Színházi tanszékével. 

 
A Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi költségvetésének tervezett 
fő előirányzatai (üzleti terve): 

 
Bevételek  
Értékesítés nettó árbevétele 108.000 e Ft 
Állami támogatás - művészeti 163.500 e Ft 
Állami támogatás - működési 109.000 e Ft 
Önkormányzati támogatás 140.900 e Ft 
Bértámogatás 4.000 e Ft 
Pályázati támogatás (NKA, EMMI) 5.000 e Ft 
Vállalkozói TAO támogatás 58.600 e Ft 
Egyéb bevételek 100 e Ft 
 
Bevételek összesen: 589.100 e Ft 
Aktivált saját teljesítmény értéke  -2.000 e Ft 
Összesen: 587.100 e Ft 
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Ráfordítások  
Személyi jellegű ráfordítás 418.000 e Ft 
Anyagjellegű ráfordítás 155.000 e Ft 
Értékcsökkenés 14.000 e Ft 
Egyéb ráfordítás 100 e Ft 
Ráfordítás összesen: 587.100 e Ft 

 
2018. január 1-jén állományban lévő alkalmazottak: 

mb. igazgató 1 fő 
igazgató asszisztens 1 fő 
művészeti titkárság 2 fő 
művész állomány 23 fő 
művészeti állomány 9 fő 
szervezés iroda vezető, marketing manager 1 fő 
szervezés, nézőtér 10 fő 
szcenikai vezető 1 fő 
műszaki állomány 41 fő 
gazdasági és igazgatási iroda vezető 1 fő 
adminisztratív állomány 4 fő 
üzemeltetési iroda vezető 1 fő 
sofőr, porta, takarítók, karbantartók 15 fő 
Összesen: 110 fő 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 
- a Kaposvári Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. irányítására, működtetésére, 

tevékenységének szervezésére és menedzselésére vonatkozó konkrét szakmai és vezetői 
programot; 

- a működtetési koncepcióhoz kapcsolódóan a gazdasági társaság következő évre vonatkozó 
üzleti tervét; 

- a pályázó által megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepciót, a tervezett 
műsorok és egyéb rendezvények szakmai koncepcióját, több évadra vonatkozó produkciós 
terveket; 

- az alkotótársak/együttműködő szakmai partnerek felsorolását, a művészeti vezető 
megnevezését és előbbiek nyilatkozatát nyertes pályázat esetén a felkérés elfogadásáról; 

- a kulturális, művészeti és szórakoztató rendezvények látogatottságát fejlesztő törekvéseket; 
- a Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásának hatékonyságát növelő elképzeléseket; 
- a pályázó személyes motivációját. 
 
A felsorolt tartalmi elemek hiánypótlására nincs lehetőség, ezek hiányában a pályázat 
érvénytelen. 
 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
 
- a pályázó részletes szakmai életrajzát, 
- a pályázó szakmai gyakorlatának igazolását, 
- a szakirányú végzettséget, a nyelvvizsgát tanúsító okirat(ok) másolatait; 
- érvényes (90 napnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítványt; 
- a bérigény megjelölését; 
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- a pályázó nyilatkozatát a benyújtott dokumentumok hitelességéről,  
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy a pályázatában szereplő személyes adatait 

a pályázati eljárásban résztvevők kezeljék; 
- a pályázó vagyonnyilatkozat tételre vonatkozó előzetes kötelezettségvállalását; 
 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az Mt. 211.§ (1)-(2) bekezdései értelmében személyével 

kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn vagy megbízása esetén az 
összeférhetetlenséget a jogszabályban foglalt határidőben megszünteti; 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Köznevelési, 
Tudományos és Kulturális Bizottsága, valamint Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést tartson. 

 
A pályázók a pályázat elkészítéséhez pályázati dokumentációt igényelhetnek Jágerné Katona 
Zsuzsanna kulturális referensnél elektronikus úton a kultura@kaposvar.hu email címen, mely 
tartalmazza a színház alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, a működés 
alapmutatóit, a 2016. évi számviteli beszámolót, az üzleti tervet, a 2017/2018-as évadra 
vonatkozó műsortervet és a közhasznúsági jelentést. A színházról általános információk a 
www.csiky.hu honlapon érhetők el. 
 
Javadalmazás: 
 
Munkabér és egyéb juttatások közös megegyezés alapján. Az egyéb juttatásokra a 
javadalmazási szabályzat rendelkezései irányadók. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: az Emberi Erőforrás Minisztériuma honlapján való 
közzétételtől számított 30 munkanap. 
 
A pályázat elbírálása: 
A pályázatok elbírálása a Kr-ben meghatározottak szerint történik. 
 
A munkaviszony kezdő és befejező időpontja: 
 
A munkaviszony 2018. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig jön létre. 
A munkába lépés napja: 2018. szeptember 3. (hétfő) 
 
A pályázat benyújtásának követelményei: 
 
Formai követelmény: A pályázatot Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret szimpla 
sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva kell elkészíteni és a pályázati anyagot 
csúszósín + borítóval bekötve kell benyújtani. 
 
Benyújtás módja: A pályázatot Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve kell 
postai úton vagy személyesen (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) munkanapokon 9.00-14.00 óra 
között benyújtani egy eredeti nyomtatott példányban. A borítékon fel kell tünteti a „Csiky 
Gergely Színház igazgatói pályázat” megjelölést. A pályázat második példányát 
elektronikusan, az eredetivel megegyező tartalommal a human@kaposvar.hu email címre kell 
megküldeni egy pdf formátumú dokumentumban. 
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A pályázat elbírálásának rendje:  
 
Az ügyvezető igazgató megbízásáról a szakértői bizottság véleményének, valamint a 
Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság véleményének ismeretében Kaposvár 
Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. A pályázat tartalma a megbízón és a pályázati eljárásban 
részt vevőkön kívül más személlyel csak a pályázó előzetes beleegyezésével közölhető. A nem 
nyertes pályázatok a döntést követően visszaküldésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja 
magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja a 
pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek, kár megtérítését. 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
Határidő: 2018. február 28. 
 

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
pályázati felhívás megjelentetése érdekében. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő: 2018. február 28. 
 

3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai 
bizottságba a fenntartó képviselőjeként felkéri Oláh Lajosné alpolgármestert és dr. Giber 
Vilmost, a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság tanácsnokát.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő: azonnal 

 
4. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a szakmai bizottság törvényben meghatározott 

delegáló szervezeteit a delegálás érdekében haladéktalanul keresse meg. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő: azonnal 

 
 

-----15. Előterjesztés a közművelődési megállapodások  
felülvizsgálatáról és kötéséről----- 

 
 

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

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

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

#: 4464   Száma: 18.02.22/13/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
29/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Déryné 
Vándorszíntársulattal a 2018. december 31-ig terjedő időszakra közművelődési megállapodást 
köt. A megállapodás értelmében a társulat részére az Önkormányzat a 2018. évi költségvetési 
rendeletében foglaltak szerint 600 E Ft támogatást biztosít. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert az előterjesztés 1. mellékletében foglalt közművelődési megállapodás aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2018. március 14. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Füred Rock Színkör 
Egyesülettel a 2019. február 28-ig terjedő időszakra közművelődési megállapodást köt. A 
megállapodás értelmében az egyesület részére az Önkormányzat a 2018. évi költségvetési 
rendeletében foglaltak szerint 600 E Ft támogatást biztosít. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert az előterjesztés 2. mellékletében foglalt közművelődési megállapodás aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2018. március 14. 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Somogy Táncegyüttes 
Alapítvánnyal a 2018. december 31-ig terjedő időszakra közművelődési megállapodást köt. A 
testület a megállapodásban rögzített kulturális tevékenység, fellépések megvalósítására az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében foglaltak szerint az alapítvány részére 2700 



51 

 

E Ft támogatást biztosít. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. számú 
mellékletében foglalt közművelődési megállapodás aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2018. március 14. 
 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Szárnyas Szó 
Alapítvánnyal a 2018. december 31-ig terjedő időszakra közművelődési megállapodást köt. A 
testület a megállapodásban rögzített kulturális tevékenység, fellépések megvalósítására az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében foglaltak szerint az Alapítvány részére 
1000 E Ft támogatást biztosít. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4. 
számú mellékletében foglalt közművelődési megállapodás aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
   Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. március 14. 
 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Berzsenyi Dániel 
Irodalmi és Művészeti Társasággal a 2018. december 31-ig terjedő időszakra közművelődési 
megállapodást köt. A testület a megállapodásban rögzített kulturális, közművelődési 
tevékenység megvalósítására az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében a 
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság részére 4000 E Ft működési, a Takáts Gyula 
Emlékház működtetési költségeihez 1250 E Ft támogatást biztosít. A Közgyűlés felhatalmazza 
a polgármestert az előterjesztés 5. számú mellékletében foglalt közművelődési megállapodás 
aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
   Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. március 14. 
 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Muzsikál Kaposvár 
Kulturális Alapítvánnyal a 2018. december 31-ig terjedő időszakra közművelődési 
megállapodást köt. A testület a megállapodásban rögzített kulturális, közművelődési 
tevékenység megvalósításához, az egyesület működéséhez és a zenekar megalakulásának 
ötvenedik évfordulójára tervezett rendezvény megszervezéséhez a szerződésben meghatározott 
feltételek szerint az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott 1 000 000 
Ft támogatással járul hozzá. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 6. 
számú mellékletében foglalt közművelődési megállapodás aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
   Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. március 14. 
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7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Mikrokozmosz 
Művészeti Alapítvánnyal a 2018. december 31-ig terjedő időszakra közművelődési 
megállapodást köt. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 7. számú 
mellékletét képező közművelődési megállapodás aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
Határidő:  2018. március 14. 
 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári 
Egyházmegyével, a Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesülettel, a Somogy Megyei 
Néptánc Szövetséggel, a Szabadművészeti Társaság Közhasznú Egyesülettel, a Somogy 
Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal és a Kapos Baranta Hagyományőrző, 
Harcművészeti, Néptánc, Kulturális és Sport Egyesülettel a 2018. december 31-ig terjedő 
időszakra közművelődési megállapodást köt, és a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 
előterjesztés 8., 9., 10., 11., 12., 13. számú mellékletét képező közművelődési megállapodások 
aláírására.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató  
Határidő:  2018. március 14. 
 
 

-----16. Előterjesztés a 2018. évi kiemelt városi rendezvényekről----- 
 

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

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4465   Száma: 18.02.22/14/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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30/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2018. évi kiemelt városi 
rendezvényekről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az alábbi rendezvényeket sorolja 
Kaposvár kiemelt rendezvényei közé: 
 

Kiemelt rendezvény Időpont  
Kaposvári Farsang – Dorottya Napok február 2–4. 
IX. Kaposvári Nemzetközi Assitej Gyermek- és 
Ifjúsági Színházi Biennálé 

május 7–12. 

Rippl-Rónai Fesztivál május 24–27. 
Nyári Színházi Esték július 

Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó 
Fesztivál 

július 7–13. 

Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál augusztus 13–19. 

Országos érdeklődésre számot tartó tárlat augusztus 15. 
Miénk a város  szeptember 7–9. 
Méz Fesztivál szeptember 14–15. 
Kaposvári Advent − Karácsonyi ünnepek december 2–23. 
Kaposvári Szilveszter december 31. 

Újévi koncert 2019. január 2. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
Határidő:  2019. január 2. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi Kaposvári Farsang – Dorottya 
Napok programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A 
rendezvény megrendezéséhez az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében foglaltak 
szerint 2600 E Ft összegű támogatást biztosít.  
 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
Balogh Beáta igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2018. február 22. 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi IX. Kaposvári Nemzetközi Assitej 
Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé megszervezésére a Csiky Gergely Színház Nonprofit 
Kft. részére az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében foglaltak szerint 5000 E Ft 
összegű támogatást biztosít.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. május 12. 
 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi Rippl-Rónai Fesztivál művészeti 
programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A fesztivál 
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megrendezéséhez az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében foglaltak szerint 21 
000 E Ft összegű támogatást biztosít.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2018. május 31. 
 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi Nyári Színházi Esték művészeti 
programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A fesztivál 
megrendezéséhez a Közgyűlés 2700 E Ft összegű támogatást biztosít.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2018. május 31. 
 

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó 
Fesztivál (Youth Football Fesztivál) megrendezésével megbízza a Jogo Bonito Európa Kft.-t, 
és a megvalósításához az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott 8000 
E Ft mellett további 891 E Ft pénzügyi forrást biztosít. A 1. mellékletben szereplő, a 2018-ra 
vonatkozó együttműködési megállapodást jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert 
a szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

   Jenei Zoltánné igazgató 
Határidő:  2018. július 13. 
 

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál alatt 
megnyíló nagyszabású kiállítás megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális 
Központot, és megvalósítására az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében foglaltak 
szerint 3000 E Ft támogatást biztosít. 
  
 Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
Balogh Beáta igazgató 
Szalay Lilla igazgató  

Határidő:  2018. augusztus 13. 
 

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a IX. Miénk a város fesztivál 
megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A rendezvény 
megszervezéséhez az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében foglaltak szerint 
15 000 E Ft támogatást biztosít. 
  
 Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
Balogh Beáta igazgató 
Szalay Lilla igazgató  

Határidő:  2018. szeptember 1.  
 



55 

 

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Méz Fesztivál megrendezéséhez az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében foglaltak szerint 500 E Ft támogatást, 
valamint a fesztivál idejére a belvárosi övezetben térítés nélküli közterület-használatot biztosít 
a szervező Zselici Méhész Egyesület számára. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
   Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. szeptember 8. 

 
 

10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Advent − Karácsonyi Ünnepi 
Hetek rendezvénysorozat megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. 
A rendezvények megvalósításához az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében 
foglaltak szerint 2600 E Ft támogatást biztosít. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2018. december 2.  
 

11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Szilveszter rendezvény 
megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A rendezvények 
megtartásához az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében foglaltak szerint 6000 E 
Ft támogatást biztosít. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2018. december 31.  
 
 

12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi újévi koncert megszervezéséhez 
az Együd Árpád Kulturális Központ részére az Önkormányzat 2018. évi költségvetési 
rendeletében foglaltak szerint 2200 E Ft támogatást biztosít. 
 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2019. január 2.  
 
 
 

 

13. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi kiemelt rendezvények – 
Kaposvári Farsang – Dorottya Napok, Rippl-Rónai Fesztivál, Nyári Színházi Esték, 
Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál alatt megnyíló nagyszabású kiállítás, IX. Miénk a város 
fesztivál, a Kaposvári Advent − Karácsonyi Ünnepi Hetek, a Kaposvári Szilveszter, újévi 
koncert – sikeres és költséghatékony megvalósítása érdekében az Együd Árpád Kulturális 
Központ részére biztosított támogatási összegek – legfeljebb az adott rendezvény 
önkormányzati támogatásának 10%-ig – intézményi hatáskörben való átcsoportosításához 
hozzájárul. Az egyes rendezvények közgyűlés által jóváhagyott támogatásának átcsoportosítása 
miatt egyik kiemelt rendezvény szakmai színvonala, időtartama sem csökkenhet, és a 
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rendezvények megvalósítására összesen jóváhagyott 55 100 E Ft önkormányzati támogatás 
összege sem léphető át. 
 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 
Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2019. január 2.  
 

14. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a rendezvények szervezőinek 
figyelmét arra, hogy éljenek a pályázati lehetőségekkel. A tervezettet meghaladó támogatás 
összege csökkenti az önkormányzati hozzájárulást. 
 
 Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
Szirják Imréné igazgató  

Határidő:  2018. december 31. 
 
 

-----17. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 
 

Kováts Imre képviselő Taszárral kapcsolatban van egy határozat, melyben kérték az ingyenes 
tulajdonba vételt. Az előterjesztés ezen része arról szól, hogy a kezelő tulajdonos az ingyenes 
tulajdonba adást nem támogatja. A vagyonrendezési folyamatban a lezárást követően kerül sor 
a tulajdoni hányad értékesítésére. Miért kérnek határidő módosítást a határozat végrehajtására, 
ha nem kívánják megvenni a repülőteret? Egy másik határozat esetében igazgató asszony 
visszaigazolta, hogy a biomassza fűtőműnek a megvalósítására vonatkozó támogatói szerződés 
aláírásra került, ugyanakkor van egy jegyzet az előterjesztés végén, amely szerint az ingatlan 
használatba adásához az kell, hogy a pályázat benyújtásának 2018. március 9-i határideje 
lejárjon, ezt követően lehet szerződni a használatba adásra. Kérdése, ha aláírták a támogatási 
szerződést, miért ezt tartalmazza az előterjesztés? A költségvetés kapcsán volt egy kérdése 
miért tömték meg a maszekok zsebét, annak az ingatlannak a helyrajzi száma más, mint ennek. 
Kérdése, akkor melyiken fog megépülni a fűtőmű?  
  
Szita Károly polgármester a régi önkormányzati tulajdoni területen, a volt lőtér területén fog 
megépülni a fűtőmű. A megvásárolt területet tartalék területnek fenntartják. 
  
Kováts Imre képviselő az, hogy lehet, hogy az ingatlant akkor tudják odaadni szerződés 
keretében, ha a pályázat be lett nyújtva? 
  
Szita Károly polgármester igazgató asszony választ ad rá. Taszár esetében miért módosítanak 
határidőt, ha nem akarják megvenni? 
  
dr. Csillag Gábor jegyző képviselő úrnak igaza van, a határozatra nem kell határidő módosítást 
kérni. 
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Kovács Katalin igazgató nem tud választ adni a határozat esetében, nem ő van megjelölve a 
határozatban közreműködőként. 
 
Szita Károly polgármester a hozzászólásoknak megfelelően módosítják a határozatot. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4466   Száma: 18.02.22/15/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület az elhangzott módosítási javaslatokkal együtt 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: 
 
 
31/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 173/2014. (VIII. 26.) 

önkormányzati határozat 1. és 2. pontjának határidejét 2018. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 143/2015. (IX. 10.) 

önkormányzati határozatot visszavonja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  azonnal 
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3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 145/2015. (IX. 10.) 
önkormányzati határozat 1., 3., 4. és 5. pontjának határidejét 2018. december 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 23/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat 

1. pontját úgy módosítja, hogy törli belőle az alábbi felhalmozási feladatokat: 
Deseda kemping fejlesztéshez jóváhagyási terv készítése; 
Új utca nyitása Bajcsy-Zs. u. és Fő u. között; 
Kórház déli tömb területén 200 férőhelyes parkoló építése; 
Kórház déli tömb területén lévő épületek bontása; 
Honvéd u. – Nemzetőr sor közterület rehabilitáció 
Kisméretű buszvárók átalakítása (10 db). 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 25/2016. (II. 25.) 

önkormányzati határozat 3. és 4. pontjának határidejét 2018. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:  2018. december 31. 
 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 103/2016. (VI. 9.) önkormányzati 

határozatban szereplő pályázat számát TOP-6.1.1.-15.-re módosítja 
 
 Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
 Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 Határidő:  azonnal 
 
 
7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 203/2016. (XI. 10.) 

önkormányzati határozat 2., 3. és 4. pontjának határidejét 2018. december 31-re 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:  2018. december 31. 
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8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2/2017. (I. 26.) 
önkormányzati határozat 15. és 16. pontjának határidejét 2018. június 30-ra módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

   Szirják Imréné igazgató 
   Kovács Katalin igazgató   

     L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 Határidő:  2018. június 30. 
 
9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2/2017. (I. 26.) 

önkormányzati határozat 29. pontját visszavonja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
10) 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 
 
11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 57/2017. (IV. 27.) 

önkormányzati határozat 5. pontjának határidejét 2018. május 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:  2018. május 31. 
 
12) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 68/2017. (IV. 27.) 

önkormányzati határozat 4., 5., és 6. pontjának határidejét 2018. december 31-re 
módosítja. 

 

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

13) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 76/2017. (IV. 27.) 
önkormányzati határozat 2. és 3. pontjának határidejét 2018. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
    Kovács Katalin igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
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14) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 78/2017. (IV. 27.) 
önkormányzati határozat határidejét 2018. december 31-re módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
    Kovács Katalin igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
 
15) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 99/2017. (VI. 8.) 

önkormányzati határozat határidejét 2018. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

   Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2018. december 31. 

 
16) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 100/2017. (VI. 8.) 

önkormányzati határozat határidejét 2018. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2018. december 31. 
17) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 134/2017. (VIII. 4.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2018. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2018. június 30. 
 
18) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 153/2017. (IX. 29.) 

önkormányzati határozat 10. pontját visszavonja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
19) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 153/2017. (IX. 29.) 

önkormányzati határozat 11. pontjának határidejét 2018. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
 
20) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 155/2017. (IX. 29.) 

önkormányzati határozat határidejét 2018. május 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:  2018. május 31. 
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21) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 159/2017. (IX. 29.) 
önkormányzati határozat 6. és 8. pontjának határidejét 2018. március 31-re módosítja. 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. március 31. 
 
22) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 174/2017. (XI. 9.) 

önkormányzati határozat 7. és 9. pontjának határidejét 2018. április 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:  2018. április 30. 
 
23) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 207/2017. (XII. 7.) 

önkormányzati határozat 12. pontjának határidejét 2018. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. március 31. 
 
24) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 212/2017. (XII. 7.) 

önkormányzati határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„A Közgyűlés a 281/2014.(XII.10.) önkormányzati határozat 3. pontját alábbi E/ ponttal 

kiegészíti: 

 

„E/ Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. 

Borhi Zsombor 

Pintér Rómeó 

Bodrogi Róbertné” 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető    
Határidő:  2018. február 28.” 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő:  2018. február 28. 
 
25) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 227/2017. (XII. 7.) 

önkormányzati határozat határidejét 2018. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2018. június 30. 
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-----18. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről----- 
 
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző megköszönte kollégáinak a 2017 évi munkáját. Rendkívül nagy teher 
hárul a hivatalra és nagyon sok kollegája van, aki napi 8 óra helyett 9-10 órákat dolgozik. Nekik 
külön megköszönte azt a munkát és azt a teljesítményt, amit a 2017 évben teljesítettek. 
Megköszönte a Közgyűlésnek is azt a döntést, hogy a köztisztviselői illetményalap felemelésre 
került, ez nagyon fontos döntés, hiszen a hivatal dolgozóinak megőrzése érdekében ez egy 
fontos lépés. Reméli központi forrásból is lesznek további lépések, mert akkor tudják a jó 
kollegákat megőrizni, ha a teljesítményük megfelelő bérezéssel is jár.  
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő a Modern Városok Program Kaposvárt érintő indításakor is kifejezte 
abbéli meggyőződését, hogy ember feletti munkát vállalt fel a hivatali apparátus. Gyakran 
fordul a hivatali apparátus különböző referenseihez kérdésekkel és tapasztalhatták, hogy azok 
a kérdések soha nem jelennek meg Közgyűlésen. Segít abban, hogy az előterjesztésekben 
fellelhető hibák kijavításra kerüljenek. Fel kell azonban hívnia a figyelmet, hogy a 
Közgyűlésnek van hivatala és nem a hivatalnak van Közgyűlése. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4467   Száma: 18.02.22/16/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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32/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködő: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----19. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről  

(2017. IV. negyedév)----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4468   Száma: 18.02.22/17/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
33/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2017. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
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-----20. Tájékoztató a 2017. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4469   Száma: 18.02.22/18/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
34/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2017. évi 
költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----21. Előterjesztés a "Nő az esély" című EFOP-1.1.3-17 pályázat kapcsán 
űlétrehozandó gondozói álláshelyekről----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 4470   Száma: 18.02.22/19/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
35/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Nő az esély” című EFOP -1.1.3-17 
pályázat kapcsán létrehozandó gondozói álláshelyekről szóló előterjesztést és az alábbiak 
szerint döntött: 
 

1.)  A Közgyűlés hozzájárul a Kaposvári Szociális Központban 2 fő gondozói álláshely 
2018. február 1-től 2021. január 31-ig történő létesítéséhez. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
      Határidő:  2018. február 28.  
 

2.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi juttatások és szociális 
hozzájárulási adó fedezetére 2020. évre 4.313.960 Ft, 2021. évre 862.792 Ft 
előirányzatot biztosít a Kaposvár- Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás 
részére. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
      Határidő:  2021. január 31.  
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-----22. Előterjesztés vagyonhasznosítási ügyekről----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4471   Száma: 18.02.22/20/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
36/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Kaposvár, belterületi 9746/31 
hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlanból a telekalakítást követően kialakuló 
kb. 2600 m2 nagyságú ingatlant kivonja a törzsvagyonából és azt az alábbi feltételekkel 
pályázat útján értékesíti: 

- vételár, mint induló licitár 8.000,- Ft/m2 + Áfa; 
- a szükséges telekalakítási munkarészeket az eladó önkormányzat elkészítteti, melynek 

költsége a vevőt terheli; 
- az adásvételi szerződés elkészíttetése, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási 

átvezettetése, valamint az értékbecslés díja a vevő költsége és kötelezettsége. 
            Felelős:               Szita Károly polgármester  

Közreműködik:           Balogh Beáta igazgató 
Határidő:                    2018. március 15. (pályázat megjelenése) 
 

2.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Kaposvár, belterületi 9342 hrsz-ú 
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanból a telekalakítást követően kialakuló 
kb. 23000 m2 nagyságú ingatlant az alábbi feltételekkel pályázat útján értékesíti: 

- vételár, mint induló licitár 600,- Ft/m2 + Áfa; 
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- a szükséges telekalakítási munkarészeket az eladó önkormányzat elkészítteti, melynek 
költsége a vevőt terheli; 

-  az adásvételi szerződés elkészíttetése, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási 
átvezettetése, valamint az értékbecslés díja a vevő költsége és kötelezettsége. 

 
            Felelős:  Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
            Határidő:  2018. március 15. (pályázat megjelenése) 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felhatalmazza a 
Polgármestert a Bajcsy-Zsilinszky utca 62-64. szám alatti társasház tulajdonosaival 
történő további egyeztetésre, valamint a kaposvári 653 hrsz-ú, 102,37 m2 nagyságú 
terület, valamint a 637/1 hrsz-ú ingatlan 550,63 m2 nagyságú területének használatára 
vonatkozó megállapodás utólagos beszámolási kötelezettség melletti aláírására. 

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

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári Szent Imre 

u. 14. szám alatti irodaépület megüresedett helyiségeit 2018. március 1-től a Készenléti 
Rendőrség térítésmentes használatába adja a vagyonkezelési szerződés megkötéséig 
azzal, hogy a közüzemi szolgáltatókkal a birtokbaadást követő 30 napon belül köteles a 
fogyasztói szerződéseket megkötni. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. március 15. 

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Kaposvár Megyei Jogú 

Város intermodális pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése” 
c. projekt megvalósítása kapcsán szükséges ideiglenes távolsági autóbusz-pályaudvar 
kialakításáról szóló előterjesztést és felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 1. 
számú mellékletét képező a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel és a Dél-dunántúli 
Közlekedési Központ Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. március 31. 
 

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Gasztroguru Kft. 
Kaposvár, Fő u. 8. szám alatti, 151 m2 alapterületű helyiségcsoportra vonatkozó, 2017. 
február 1. napjától 5 évre szóló bérleti szerződésének időtartamát 5 évvel 
meghosszabbítja tekintettel a Kft. által a helyiségcsoportban végzett felújítási munkák 
összegére. A Gasztroguru Kft. értéknövekedés címén semmilyen igénnyel nem élhet az 
önkormányzattal szemben és bérbeszámításra nem tarthat igényt. 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. március 31. 
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7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Ady E. utca 5. szám alatti 174,4 
m2 alapterületű üzlethelyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2018. 
március 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 271.000,- Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért Kasza Gyöngyi e.v. (7400. Kaposvár, Bárány Róbert u. 4/4a.) részére outlet 
ruházat és divatáru kiskereskedelmi tevékenység céljára. A bérleti díj évente az infláció 
mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a 
bérlőt terhelik. Bérbeadó a „Zöld város” TOP. 6.3.2-15 projekt keretében a 
helyiségcsoporton felújítási munkálatokat fog végezni, amelyeket a bérlő köteles tűrni, 
továbbá a kivitelezővel és a bérbeadóval együttműködni és a munkálatok kapcsán a 
bérbeadó felé semmiféle követelést nem támaszthat. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2018. március 1. 

 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő utca 20. szám alatti 51,4 m2 

alapterületű üzlethelyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2018.  
március 15. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 60.000,- Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért Tolnainé Varga Tünde e.v. (7400 Kaposvár, Rodostó u. 8.) részére édesség. 
ajándék, party kellék, helyi ajándéktárgy kiskereskedelmi tevékenység céljára. A bérleti 
díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem 
tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. Bérbeadó a „Zöld város” TOP. 6.3.2-15 projekt 
keretében a helyiségcsoporton felújítási munkálatokat fog végezni, amelyeket a bérlő 
köteles tűrni, továbbá a kivitelezővel és a bérbeadóval együttműködni és a munkálatok 
kapcsán a bérbeadó felé semmiféle követelést nem támaszthat 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2018. március 15. 
 

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Dózsa Gy. utca 1. szám alatti 
427,19m2 irodahelyiség és 40,40m2 egyéb helyiség alapterületű helyiségcsoport 
bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési 
felhívást eredményesnek minősíti. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2018. 
április 01. napjától határozott 3 éves időtartamra bérbe adja 1.400.000,- Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért az UNICREDIT Bank HUNGARY Zrt (1054. Budapest, szabadság tér 5-
6.) részére banki, pénzintézeti tevékenység céljára. A bérleti díj évente az infláció 
mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a 
bérlőt terhelik. Bérlő az általa ajánlott fűtéskorszerűsítési és kazáncsere munkálatokat 6 
hónapon belül– tulajdonosi hozzájárulás birtokában, a kivitelezésnek a Műszaki és 
Pályázati Igazgatóság általi felügyeletével - köteles elvégeztetni. Ennek elmulasztása 
esetén a Bérlő köteles a korábbiakban fizetett 2.369.669 Ft/hó+Áfa bérleti díjat 
megfizetni. A beruházás teljesülése esetén az új fűtésrendszer - minden elemével együtt 
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- a 3. év végén, a bérleti szerződés lejártakor az önkormányzat tulajdonába kerül érték 
elszámolása nélkül. Bérlő sem költségtérítésre, sem bérbeszámításra ezen a jogcímen 
nem jogosult. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2018. április 1. 

 
 

-----23. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester kiegészítésként elmondta, hogy kárpát-medencei matematika 
versenyt rendez a Táncsics Mihály Gimnázium. Az önkormányzat 1 millió forint támogatást 
biztosít költségvetésből. Kérés volt, hogy a Táncsics Mihály Gimnázium Matematikai 
Tehetségeiért Alapítvány számlájára menjen a támogatás. 

 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4472   Száma: 18.02.22/21/0/A/KT 
Ideje: 2018 február 22 10:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület kiegészítéssel együtt 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: 
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37/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 

1. A Polgármesteri Keret terhére 
 

- Vadvirág Alapítvány részére      50.000,-Ft 
     (Somogy Megyei Látássérült Senior Klub működési költségeihez.) 
 

- Táncsics Mihály Gimnázium Matematikai Tehetségeiért  
Alapítvány részére 1.000.000,-Ft 

     (Nemzetközi Magyar Matematikaverseny költségeihez.) 
 

2. A Toponári Településrészi Önkormányzat Részönkormányzati Kerete terhére 
 

- a Gyermekmosoly Alapítvány részére          70.000,-Ft 
   (óvodai jótékonysági bál rendezvény költségeihez.) 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. március 31. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 

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


