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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 

 
Testületi ülés ideje: 2018. április 26. 
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 megjelenteket 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 szomorú hírrel kezdte, a város díszpolgára Szigetvári György 92 
esztendős korában elhunyt. Gyuri bácsi sokat tett Kaposvárért, egy nagy tudású polgárt 
veszítettek el. Temetése pénteken 11 órakor lesz, kérte, tiszteljék meg jelenlétükkel is emlékét. 
Egyperces néma felállást kért tiszteletére. 
 
A két testületi ülés közötti időszak főbb eseményeiről elsőként elmondta, hogy pénteken 13 
órakor a kórház Déli tömbjében lerakják az alapkövét a Németh István program egyik nagy 
beruházásának. Városszerkezeti jelentőségű beruházásról van szó, mivel a 3 hektárnyi területet 
más funkcióra használják fel. Tájékoztatást adott a beruházás részleteiről. Kiemelte, hogy közel 
200 ingyenes parkolóhely is kialakításra kerül a kórházba gyógykezelésre érkezők számára. A 
185 milliárd forint értékű évszázad beruházása a tervezett ütemnek megfelelően halad, 
beleértve a 67-es gyorsforgalmi út építését is. Elkészült Kaposvár legújabb orvosi rendelője a 
Cseri úton és átadásra került a megújult Erdősor utcai gyermekorvosi rendelő is. A 
közeljövőben 28 milliárd forintot akarnak elkölteni turizmusra, turisztikai fejlesztésekre és 
beruházásokra, melyről rövid tájékoztatást adott. Örömhír, hogy folyamatosan nő a 
vendégéjszakák száma Kaposváron, az előző évhez képest 7,4 %-os növekedést jelent. A 
desedai fejlesztéseket kiegészítendően készítik elő a kilátó és a szőlőhegy között vezető út 
szilárd burkolattal való ellátását. Fontosnak tartotta, hogy ellátogatott a határra a kaposvári 64. 
Boconádi József Logisztikai Ezred katonáihoz szolgálatteljesítés közben. Látogatást tett a 
határon szolgáló rendőröknél is, akik munkáját kiemelten dicsérték. Köszönetét fejezte ki a 
végzett munkájuk iránt. Kaposváron minden általános és középiskolás lehetőséget kap tanórai 
keretek között korcsolyázni, és az ovisoknál is megkezdődött a jégkorcsolya oktatása. Éves 
szinten 20 millió forintot költ a város korcsolya- és úszásoktatásra, véleménye szerint jó döntést 
hoztak ezzel. Új varroda nyílt a Donnerben, a Gold Consulting Szociális Szövetkezettől kapott 
meghívást az üzem átadására. Örömmel jelentette be, hogy Rippl-Rónai kiállítást nyitottak meg 
Balog Zoltán miniszterrel és a horvát kulturális miniszterrel Zágrábban. Ezzel is erősítik a jó 
horvát-magyar kapcsolatot. A város főpolgármestere találkozójukon megerősítette, hogy 
kiemelt figyelmet fordítanak a Zágrábban élő magyarokra. Köszönetét fejezte ki a 
Nárciszünnep szervezőinek, a kellemetlen időjárás ellenére sikeres programot zártak. 
Országgyűlési választás volt ebben az időszakban, amely reményei szerint több évre pozitívan 
fogja meghatározni Magyarország életét és Kaposvár fejlődését, életét is. Több mint 70 %-os 
részvétel mellett zajlott a választás, köszönetét fejezte ki azoknak, akik fontosnak érezték, hogy 
véleményt nyilvánítsanak. Ezúton is gratulált Gelencsér Attilának, aki megnyerte az 
országgyűlési választást és a FIDESZ-KDNP szövetségnek is. Jó munkát kívánt 
mindannyiuknak, azzal, hogy Kaposvár, mint az elmúlt években maximális segítő, de 
ugyanakkor kritikus és sok munkát váró álláspontra helyezkedik a választásokat követően. 
 
Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegye fel a testület napirendre  

- a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 2018-2019. évi fejlesztési Tao 
pályázataihoz nyújtott tulajdonosi hozzájárulásról, 

- a Deseda Kemping bérbeadásáról szóló ajánlatkérési felhívásról, 
- valamint az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4488   Száma: 18.04.26/0/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 08:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
39/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére  
- a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 2018-2019. évi fejlesztési Tao 

pályázataihoz nyújtott tulajdonosi hozzájárulásról, 
- a Deseda Kemping bérbeadásáról szóló ajánlatkérési felhívásról, 
- valamint az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 

 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

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

2. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 

3. 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 
 

4. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának 
jóváhagyásáról és további módosítási szándékok elfogadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

5. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 
többször módosított 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
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6. Előterjesztés a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 
53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság vezető 
 

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

8. Előterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények 
átszervezésének véleményezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

9. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei 
Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások 
módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

10. Előterjesztés az EFOP-2.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázathoz 
kapcsolódó együttműködési megállapodásokról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

11. Előterjesztés virágosabb, zöldebb Kaposvárért környezetszépítő versenyről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság vezető 
 

12. Előterjesztés a Rippl-Rónai Ödön Művészeti Közalapítvány alapító okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

13. Előterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények 
intézményvezetői, valamint tagintézmény-vezetői megbízások véleményezéséről 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

14. Előterjesztés a Kaposvárért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

15. Előterjesztés az elektromos töltőállomások üzemeltetéséről szóló önkormányzati 
rendeletről 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság vezető 
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16. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Nemzetközi Klímavédelmi Under2 
Koalícióhoz való csatlakozásához szükséges egyetértési nyilatkozat aláírásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 

 
17. Előterjesztés vagyonhasznosítási ügyekről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

18. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált Területi 
Programjának módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

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

20. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2017. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
21. Tájékoztató a 2017. évi közbeszerzésekről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
22. Előterjesztés a Kaposvári helyi termékvédjegy rendszer továbbfejlesztéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
23. Előterjesztés az R67 jelű gyorsforgalmi út Kaposvár és az M7 közötti szakasz 

fejlesztése kapcsán kitermelt faanyag térítésmentes tulajdonba adásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

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

önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2018. I. negyedév) 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

25. Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I.-II. havi teljesüléséről és az önkormányzati 
hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
26. Előterjesztés Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 2018-2019. évi 

fejlesztési Tao pályázataihoz nyújtott tulajdonosi hozzájárulásról 
  Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
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27. Előterjesztés Deseda Kemping bérbeadásáról szóló ajánlatkérési felhívásról 
  Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

28. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 
  Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 
 
Zárt ülésen: 
 

29. Előterjesztés a településképi bejelentési eljárás során benyújtott fellebbezésről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

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

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

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

 
 

-----1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a 2017. évi költségvetés 
végrehajtásáról és a 2018. évi költségvetés módosításáról az előterjesztői kiegészítést egyben 
kívánja megtenni úgy, hogy a Közgyűlés a napirendeket külön tárgyalja és szavaz róla. 
Kiemelte, hogy 62,5 milliárd forint a költségvetés 2018-ban, ami nagy mennyiségű beruházást 
és fejlesztést tartalmaz. Ennek meghatározó része a Németh István Program, amelynek 2019 
végére jelentős része befejeződik. Eredményesnek tartja, hogy nő a helyi adóbevétel, illetve új 
beruházók jelennek meg Kaposváron. Ugyanakkor nagyon erős munkaerőhiány lépett fel az 
elmúlt esztendőkhöz képest, ami a közmunkások esetében is gondot jelent. Tájékoztatásul 
elmondta, hogy a közlekedési központ beruházása is elkezdődik, az alapkő letétele május 
közepére várható, az első munkaterület átadása megtörtént. Nagyon jelentős, városszerkezeti 
szempontból nagyon fontos munkafolyamatról van szó, ami sok kényelmetlenséget fog okozni, 
de azt követően nagy örömet fog jelenteni a kaposváriaknak. Jól haladnak a sportberuházások, 
a színház építése folyamatban van, jelentős energia- és környezetvédelmi beruházások lesznek. 
Intézmény felújításra 3,1 milliárd forint szerepel a költségvetésben, amelynek jelentős része 
TOP forrás, részben Kormány támogatás, részben sajáterő. Felhívta a figyelmet, hogy a 
zártkerti földút felújítási program költsége is szerepel a költségvetésben 233 millió forint 
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összegben. Folytatják a belvárosi lakások komfortosítását. A költségvetés elfogadása esetén 
elindítanak egy temető felújítási programot, mely több ütemben valósulna meg, és minden 
temetőt érinteni fog. Tájékoztatást adott a felújítás részleteiről. A Vöröskereszt 
gépjárműbeszerzéséhez egy millió forint támogatás szerepel a költségvetésben. Szintén 
támogatásként szerepel az Evangélikus Egyház orgona felújítása és felállítása. Javasolta, hogy 
a Klebersberg Központ autóbusz beszerzéséhez 5 millió forinttal járuljon hozzá az 
önkormányzat. Tájékoztatásként elmondta, hogy 31 millió forint, - mely kiegészül több mint 7 
millió forinttal - önrészt adnának azokra a beruházásokra, amelyek a fenntartást követően városi 
tulajdonba kerülnek. Megragadva az alkalmat elmondta, hogy a Teljes Életű Autistákért 
Alapítvány elnöke kereste meg, aki a gyerekek gyógykezeléséhez szükséges gépbeszerzéshez 
kérte a segítségét. Megkeresett minden nagyadózót, akiktől 150 ezer forint támogatást kért, 
azzal, hogy a város 500 ezer forinttal támogatja a beszerzést. Megemelték a pótigények 
összegét, folytatják a desedai kikötők felújítását és felújítanak egy fahidat is. Javasolta, hogy 
484 fő kollegájuknak adjanak egyszeri bérkiegészítést, akik nem rendelkeztek a korábbi 
években béremeléssel, melynek összege bruttó átlag 85 ezer forint legyen. Javasolta 
csökkenteni a bölcsődei díjakat 210,- Ft/napról 20,- Ft/napra azzal, hogy várhatóan olyan 
mértékben nő a város adóerőképessége, hogy több állami támogatástól is elesik az 
önkormányzat, ez nagymértékben érinti majd a bölcsődéket. A Foglalkoztatási Paktumból el 
kívánnak venni 60 millió forintot és kérni fogják az Európai Bizottságot, hogy engedélyezzék 
az átcsoportosítást bölcsődei férőhely bővítésre. Jelenleg még nincs rá szükség, de véleménye 
szerint 1-2 éven belül szükség lesz a plusz férőhelyekre.  
 
 

-----Kérdések----- 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő a 2017. évi költségvetés teljesítésének egyik jelentős eseményének 
tartja, hogy befejeződött a Rákóczi Stadion rekonstrukciója. Kezdeményezésének 
eredményeként a használaton kívüli cukorrépa tároló önkormányzati tulajdonba adásával nem 
csak a Malomhoz-, és a Cukorgyárhoz közvetlenül vezető út megépítése vált lehetővé, hanem 
parkolóhoz jutott a Rákóczi Stadion is. A Rákóczi Stadion rekonstrukciója, a hozzá tartozó 
parkoló kulturáltabbá tétele, valamint a cukorgyár környékén megvalósított beruházások, a 
parkosítások hozzájárultak ahhoz, hogy a Stadion és környéke városképi megjelenésében is 
közelebb kerül az alig kétszáz méterre lévő belvároshoz. Sajnos az impozáns Rákóczi Stadion 
a kaposváriak számára sem jelent látványosságot, mivel a Pécsi utca felől dzsungel takarja el, 
ami egyben szemétlerakóként is „üzemel”. Ezt az állapotot alig kétszáz méterre a belvárostól 
riasztónak és elfogadhatatlannak tartja. Kérte és javasolta, hogy szüntessék meg a Stadiont 
eltakaró szemétlerakóként is „üzemelő” dzsungelt.  
  
Szita Károly polgármester ide a Városgondnokság segítségét kérte a terület rendezetté 
tételéhez, megköszönte a képviselői felvetést. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4489   Száma: 18.04.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 08:42  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
40/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat 2017. 
évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról készített beszámolót. 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2017. évi maradvány elszámolás során a 10.c. melléklet 

alapján az önkormányzati költségvetési szerveknél keletkezett, a felügyeleti ellenőrzés által 
megállapított kötelezettségvállalásokon felüli, szabad maradványokat elvonja, míg a 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet pénzeszközátadásként 
biztosítja. 
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:               2018. április 30. 

 
2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2017. évi maradvány felügyeleti ellenőrzéséről szóló 

jegyzőkönyvben az intézményi személyi juttatások összevont maradványa 50 %-át egyszeri 
személyi juttatás kifizetésére biztosítja a szabad maradvány terhére. A keretösszeg 
létszámarányosan az óvodákban a pedagógus munkát közvetlenül segítő és technikai 
dolgozók, a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál, a Sportközpont és 
Sportiskolánál, a kulturális intézményeknél és a Kaposvári Szociális Központnál a 
magasabb vezető beosztású dolgozók kivételével kerül felosztásra. A 41.455 e Ft 
felosztható keretből az önkormányzati fenntartású intézmények részére (10. d. melléklet 
szerint) 35.455 e Ft személyi juttatás és 6.913 e Ft munkáltatót terhelő járulék, míg a 
Kaposvári Szociális Központ kapcsán a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó 
Társulás részére bruttó (járulékkal együtt) 7.170 e Ft kerül lebontásra.  
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:               2018. április 30.  
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3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2017. évi maradvány felügyeleti ellenőrzéséről szóló 
jegyzőkönyvben az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek vonatkozásában 
javasolt intézményi igények pénzügyi fedezetére a 10. d. mellékletekben meghatározott 
célokra (az egyszeri személyi juttatás nélkül) mindösszesen 334.899 e Ft-ot biztosít a 
szabad maradvány terhére.  
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:               2018. április 30.  
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2017. évi maradvány 
felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben foglaltak alapján a Kaposvári Szociális 
Központ működéséhez a 2017. évben vállalt áthúzódó kötelezettségek intézményi 
maradványt meghaladó részének pénzügyi fedezetére 4.920 e Ft-ot, a 2017. évi maradvány 
felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben foglaltak alapján a javasolt célok pénzügyi 
fedezetére 3.943 e Ft-ot biztosít a szabad maradvány terhére a Kaposvár-Sántos Szociális 
Intézményfenntartó Társulás részére.  
 
Felelős:                  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:      Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:               2018. április 30.  
 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Kaposvár-Sántos 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési 
szervek 2017. évi maradványának vizsgálatáról szóló Ellenőrzési jelentésben foglaltak 
alapján az Együd Árpád Kulturális Központ kiemelt rendezvényeire biztosított fenntartói 
támogatás felhasználásának ellenőrzésére célvizsgálatot rendel el.  
 
Felelős:                  dr. Csillag Gábor jegyző  
Közreműködik:      Kiss Brigitta ellenőrzési irodavezető 
Határidő:               2018. szeptember 30. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4490   Száma: 18.04.26/1/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 08:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet 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: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 8/2018.(V.11.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és maradvány 
elszámolásáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----2. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról----- 
 

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

 
 
Szita Károly polgármester kiegészítésként tájékoztatta a testületet a Rákóczi Stadionnál TAO 
forrásból elvégzett felújításokról. Kérte egy plusz határozati javaslat elfogadását az alábbiak 
szerint: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Labdarúgó 
Kft részére a Rákóczi Stadion technikai feltételeit javító beruházások és eszköz beszerzések 
megvalósításához a TAO támogatáson felül szükséges forrás biztosítása érdekében a Kft 
nyilatkozatától függően legfeljebb 13.340 e Ft de minimis támogatást vagy nettó 13.340 e Ft + 
ÁFA, azaz bruttó 16.942 e Ft szponzori támogatást nyújt. A támogatás kifizetésének feltétele, 
hogy a Kft az önkormányzati hozzájárulással megvalósuló beruházások, beszerzések 
tekintetében számlákkal igazolja a ténylegesen felmerülő kiadásokat és vállalja ezen 
beruházások vonatkozásában a fenntartási időszakot követően az Önkormányzat részére történő 
térítésmentes átadást az esetlegesen jelentkező ÁFA fizetési kötelezettség teljesítésével.  
 
 

-----Kérdések----- 
 
Pintér Attila tanácsnok kérdése volt, a Csiky Gergely Színház felújítása kapcsán mikor 
várható a színház átadása? A fürdő mellett tervezett szálloda fejlesztésről mit lehet tudni, van-
e új információ? Véleménye szerint, míg nem tudnak szálláshelyet biztosítani, addig nem tud 
érdemben fejlődni a turizmus. A Centrál Kávézó teraszán elhelyezett virág kaspók meddig 
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maradnak kint, rontva a Noszlopy Gáspár utca képét? Mikor várható valami megoldás, ami 
lehetővé teszi, hogy a kaspók elkerüljenek onnan? Az Ady Endre utca 4. szám alatti házzal 
kapcsolatban mi a szándékuk? Tudja, hogy csak kisebbségi tulajdonnal rendelkezik az 
önkormányzat és nem szerepel a költségvetés felújítási programjában. Véleménye szerint 
elfogadhatatlan állapotban van az épület a város főteréhez igen közel. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok az előterjesztésben szerepel pótigényként a Kaposrét sor 
burkolatszélesítése padka megerősítéssel. Az utca megfelelő kiszélesítésével a Szigetvári utcára 
való rácsatlakoztatására lesznek-e tervek?  
 
Szita Károly polgármester a 2019/2020 évad megnyitására számol díszelőadás tartásával a 
Csiky Gergely Színházban, de határidő módosítási kérelmet a kivitelező még nem nyújtott be. 
Szálloda esetében ma is döntenek telekalakítási ügy kapcsán. A Centrál Kávézó kapcsán 
elmondta, hogy amikor kiegyenlítésre kerül a 7 millió forint adósság, elviszik a kaspókat. Az 
Ady utca 4. ingatlan esetében a felújításra a forrás a tulajdoni hányad arányában rendelkezésre 
áll. Többször kezdeményezték a felújítást, de a többségi tulajdonos nem egyezett bele. A 
Kaposrét sor sajnos járhatatlanná vált, így megfelelő alapot kell készíteni az út szélein. A 
lakossággal konzultálva hoznak majd döntést a Szigetvári utcához való csatlakoztatással 
kapcsolatban. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok nagyon sajnálta, hogy nem tartja a polgármester aktuálisnak az általa 
feltett kérdéseket. Véleménye szerint, ha nagyon erős a város, nem jelenthet akadályt az Ady 
Endre utca 4. szám alatti ház felújítása, akkor sem, ha csak kisebbségi tulajdona van a városnak. 
Megkérdezte igaz-e a hír, hogy volt olyan vállalkozó, aki ingatlan cserét ajánlott fel az 
önkormányzat számára, ami lehetővé tette volna a háznak a felújítását és egy vendégház 
kialakítását kulturált körülmények között? Kérte, hogy a Kaposrét sor útfelújítása ne csak 
átmeneti megoldás legyen, hanem több éven át tartó, tartós és megbízható megoldást találjanak. 
A Centrál Kávézóval kapcsolatban a korábbi közgyűlési előterjesztések tárgyalásán, azt az 
információt kapták, hogy nem ugyanaz a vállalkozó üzemelteti, akinek tartozása van. Tudomása 
szerint azonban nem ugyanaz a vállalkozás üzemelteti a kávézót, mint amelyiknek több milliós 
tartozása van az önkormányzat felé.  
 
Nagy Attila tanácsnok köszönetét fejezte ki, hogy támogatta javaslatát a kilátóhoz vezető út 
kiépítésében a Desedán, így megszűnik a balesetveszélyes közlekedés.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy az Ady utca 4. szám alatti ingatlan esetében nem 
történt olyan jellegű megkeresés, melyet Pintér tanácsnok úr említett. Az önkormányzat 
tulajdoni hányadának arányában hozzájárul a felújításhoz, a magyar jog szerint a többségi 
tulajdonos engedélye nélkül nem tehetnek semmit. Centrál Kávézó ügyében pedig, amíg a 
tartozás fennáll, nem használhatja a teraszt.  
 
Kováts Imre képviselő szerint a 2018. évi költségvetés a módosításkor nyeri el a véglegesnek 
mondható tartalmát, melynek főösszege 62,6 milliárd forint. A 2017. évi költségvetés 65 
milliárdos kiadási előirányzata 22 milliárdos pénzmaradvánnyal teljesült. Több tényezőt is 
figyelembe véve prognosztizálható, hogy a 2018. évi költségvetés év végi pénzmaradványa 
ennél is nagyobb lehet. Két lényeges okot említett meg, az egyik az Európai Unió támogatásával 
megvalósuló (TOP) beruházások 19 milliárdos kiadási előirányzatai között szerepel a 
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szennyvíztisztító telep 2018. évi kiadási előirányzataként a teljes ráfordítás, azaz a 7,8 milliárd, 
noha a kivitelezés épp, hogy elkezdődött és a szerződés szerint 2020 közepén fejeződik be. A 
11. sz. táblázat a beruházások megvalósításának ütemét mutatja. A Modern Városok Program 
kaposvári beruházásait is tartalmazó 9. táblázat 37,9 milliárdos 2018. évi kiadási előirányzatot 
tartalmaz. Nagyfokú tájékozatlanságra vallana azt állítani, hogy Kaposváron egy év alatt meg 
lehet valósítani a 38 milliárd forint költségű beruházásokat. Sajnos a táblázat nem alkalmas a 
beruházási folyamatok korrekt bemutatására, ezért javasolta, hogy a következő 
rendeletmódosításra készüljön egy olyan táblázat is, amely a megvalósítás éves üteméről 
tájékoztatja a képviselőket, nem pedig a támogatási szerződésekben rögzített pénzügyi 
ütemeket mutatja be.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4491   Száma: 18.04.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a költségvetési határozat kiegészítéséről 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: 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4492   Száma: 18.04.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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41/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta: 
 
 
1.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az 

EFOP-1.4.2-16-2016-00026 azonosítószámú „Jövőt gyermekeinknek! – Összefogás a 
Kaposvári járásban” elnevezésű program megvalósítása érdekében 2018. március 1-től 1 
fő szakmai vezető álláshelyet, 2018. május 1-től további 18 álláshelyet létesít 2022. június 
30-ig, de legfeljebb a projekt fizikai befejezésének időpontjáig tartó határozott időtartamra. 
A személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezete a projekt 
költségvetéséből kerül biztosításra. Az álláshelyek betöltésére a feladatok függvényében 
folyamatosan kerül sor. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2022. június 30. illetve a projekt fizikai befejezése 
 
 

2.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére 
határozott időre 2018. december 31.-ig 3 álláshelyet biztosít az EFOP-1.1.1-15 
Megváltozott munkaképességű emberek támogatása projekt keretében adminisztratív 
feladatokra legfeljebb 6 fő részfoglalkoztatású megváltozott munkaképességű személy 
foglalkoztatására.   
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   Sziberné Fehér Éva igazgató 
Határidő:  2018. december 31.  
 
 

3.) A Közgyűlés a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről 
szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

4.) A Közgyűlés a KAPOS HOLDING Zrt. Alapszabálya XI/8. pontja módosítását az 
előterjesztés mellékletét képező módosító okirat, valamint az egységes szerkezetű okirat 
alapján az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
„XI/8. 
A társaság cégjegyzésére jogosultak 
 
- a vezérigazgató önállóan,  
- az Igazgatóság másik két tagja együttesen, 
- az alábbi, képviseleti, illetve cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók együttesen: 
 
Fülöpné Vaski Vera (szül.: ….., …….. a.n.: …….., …………… ) gazdasági igazgató, és 
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dr. Szontágh Péter (szül……….., a.n.: …….., ………….. szám alatti lakos) jogi 
osztályvezető.” 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Határidő:   2018. május 31. 

 
5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Labdarúgó 

Kft részére a Rákóczi Stadion technikai feltételeit javító beruházások és eszköz 
beszerzések megvalósításához a TAO támogatáson felül szükséges forrás biztosítása 
érdekében a Kft nyilatkozatától függően legfeljebb 13.340 e Ft de minimis támogatást vagy 
nettó 13.340 e Ft + ÁFA, azaz bruttó 16.942 e Ft szponzori támogatást nyújt. A támogatás 
kifizetésének feltétele, hogy a Kft az önkormányzati hozzájárulással megvalósuló 
beruházások, beszerzések tekintetében számlákkal igazolja a ténylegesen felmerülő 
kiadásokat és vállalja ezen beruházások vonatkozásában a fenntartási időszakot követően 
az Önkormányzat részére történő térítésmentes átadást az esetlegesen jelentkező ÁFA 
fizetési kötelezettség teljesítésével.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Péterné Szarka Klára sportreferens 
Határidő:             2018. május 31. 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4493   Száma: 18.04.26/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 9/2018.(V.11.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 
1/2018.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
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-----3. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000 (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy a rendelet módosítására azért tett javaslatot, mert 
felmerült annak az igénye, hogy olyanok is kapjanak behajtási engedélyt a Fő utcára, akik 
garázstulajdonnal, vagy garázshellyel rendelkeznek, de nem ott laknak. Így szabályosan meg 
tudják közelíteni a garázsokat. 
 
Szita Károly polgármester egy ilyen kérés érkezett eddig, de nem zárható ki, hogy nem lesz 
több igény. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4494   Száma: 18.04.26/3/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet 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: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 10/2018.(IV.27.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának 
jóváhagyásáról és további módosítási szándékok elfogadásáról----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester kiegészítésként elmondta, az előterjesztés érinti a fürdő mellett 
építendő leendő szálloda területrendezését. Egyre több a napelem igény és arra kérnek 
lehetőséget, hogy nagyobb beruházás keretében nem csupán magántulajdonban lévő területen 
napelemeket helyezhessenek el. Ennek szükséges a szabályozása. A cirkuszi sátrak 
elhelyezésének lehetséges helyszíneit is meg kellett határozni, ezt is tartalmazza az 
előterjesztés. Felhívta a figyelmet, hogy közterületen a napelem miatt a fakivágás nem 
engedélyezett. 
 
 

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

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

Szavazás eredménye 
 

#: 4495   Száma: 18.04.26/4/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
42/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településrendezési eszközei 
módosításának jóváhagyásáról és további módosítási szándékok elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár „M13/13-
2017/OTÉK” jelű településrendezési eszközök módosításának szabályszerűen lefolytatott 
államigazgatási egyeztetéséről szóló, az előterjesztés 1. mellékletében rögzített 
jegyzőkönyvet elfogadja, ezzel az egyeztetést lezárja. 

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 377/2005. (XII.14.) számú határozattal 
jóváhagyott és többször módosított településszerkezeti tervét az M13/13” jelű módosítás 
kapcsán, az 25/2016. (II.25.) önk. határozat 2)12)a. pontjában jóváhagyott 
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településfejlesztési döntés tekintetében a  Szent Imre u. – 48-as Ifjúság u. Hunyadi J. u. – 
Damjanich u. által határolt tömb vonatkozásában a határozat melléklete szerint módosítja. 

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

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a településszerkezet terv egységes 

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

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M13/13-2017/OTÉK”, jelű módosítások 
kapcsán az Állami Főépítész záró szakmai véleményében tett észrevételeire az 
előterjesztés 3. sz. mellékletben megfogalmazott válaszokat elfogadja. 

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

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a helyi építési szabályzat módosítását 
a Kaposvár, 037 hrsz alatti ingatlan vonatkozásában, a módosításba eseti partnerként a 
KITE Zrt-t. vonja be. 

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

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár Megyei Jogú Város Településkép 
Védelméről szóló rendeletének módosítási szándékát jóváhagyja. 

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

 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 88/2017. (V.24.) önkormányzati határozat 6. 

pontját visszavonja.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:    azonnal 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4496   Száma: 18.04.26/4/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet 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: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 11/2018.(V.7.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
-----5. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 

többször módosított 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet  
módosításáról----- 

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

 
 

dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésként elmondta, azért tett javaslatot a rendelet 
módosítására, mert az egyes települési támogatások megállapításánál figyelembe vehető 
jövedelem határok emelése szükséges ahhoz, hogy szélesebb réteget tudjanak támogatni. Az 
elmúlt időszakban jelentős mértékben nőtt a garantált bérminimum, illetve a minimálbér 
összege. Ezzel párhuzamosan viszont a nyugdíjminimum összege nem változott, így nagyon 
sokan elesnek a támogatástól, célszerű ezért a jövedelemhatár megemelése. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

Torma János tanácsnok szerint a gyakorlati tapasztalat igazolja az előterjesztés 
szükségességét. Az elmúlt években érzékelhetően emelkedtek a jövedelmek. Emiatt egyre 
többen nem voltak jogosultak néhány települési támogatásra. Az egy főre jutó jövedelem 
növekedésének ellenére továbbra is vannak olyan családok, igénylők, akiknek szükséges ez a 
támogatási forma, hiszen rászorulók. Tájékoztatta a testületet az igényelhető támogatások 
fajtáiról és a rendelet módosításából következő változásokról.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 4497   Száma: 18.04.26/5/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet 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: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 12/2018.(IV.27.) 
önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról 
szóló többször módosított 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----6. Előterjesztés a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 
53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
dr. Csillag Gábor jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a horgászoknak azt a lehetőséget 
biztosítják, hogy bizonyos helyeken sátor használatával is tudjanak horgászni. Meghatározott 
helyen, az év meghatározott időszakában van rá lehetőség és szigorú feltétel, hogy a 
horgászhelynél nem hagyhatják az autójukat.  
 
Szita Károly polgármester ez jelentős bevételt jelent a Horgász Egyesületnek, ennek fejében 
ezúton is kéri az egyesületet az eddigi szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésére. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 
Nagy Attila tanácsnok támogatta a javaslatot, és kérte meghatározni, hogy milyen sátrakat 
használjanak a horgászok. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a rendelet hatályba lépésétől elrendelni a napi 
ellenőrzést, azért hogy a rendelet szabályait betartják-e. Ellenkező esetben javasolja a rendelet 
ezen szabályának a hatályon kívül helyezését. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4498   Száma: 18.04.26/6/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet 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: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 13/2018.(V.2.) 
önkormányzati rendeletét a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 
53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

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

 
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésként elmondta, egyes szociális ellátások térítési díjának 
emelésére tesznek javaslatot. Ugyanakkor a bölcsődei térítési díj esetében jelentős csökkenés 
szerepel a javaslatban. 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Torma János tanácsnok véleménye szerint a szociális és gyermekjóléti ellátások során 
Kaposvár eddig is olcsó és megfizethető város volt. Az előterjesztés ennek figyelembe vételével 
készült és ezt támasztja alá. Díjakat meghatározó jogszabályi változások nem voltak. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan vagy nem történik emelés, vagy minimális emelés jellemző az idei évben 
is. Ezt néhány példával támasztotta alá.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 4499   Száma: 18.04.26/7/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet 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: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 14/2018.(IV.27.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----8. Előterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények 
átszervezésének véleményezéséről----- 

 
 

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

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

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

#: 4500   Száma: 18.04.26/8/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
43/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Tankerületi Központ 
által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatokat hozta: 

 
1. A Közgyűlés támogatja a Kaposvári Tankerületi Központ a TK/139/00712-5/2018 

iktatószámú felterjesztését, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toldi 
Lakótelepi Tagiskolája 6.11.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-
oktatása című pontjának kiegészítését „a mozgásszervi fogyatékos gyermekek ellátása” 
szövegrésszel.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2018. április 26. (közlésre) 
 
 

2. A Közgyűlés támogatja a Kaposvári Tankerületi Központ a TK/139/00713-5/2018 
iktatószámú felterjesztését, a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola-Alapfokú Művészeti 
Iskola alapdokumentuma 2; 6; és 7 pontjainak módosítását és új telephely létrehozását 
a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toldi Lakótelepi Tagiskola 
vonatkozásában.  

      
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2018. április 26. (közlésre) 
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3. A Közgyűlés támogatja a Kaposvári Tankerületi Központ TK/139/00714-5/2018 
iktatószámú felterjesztését, a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium 
alapdokumentuma 6.1.1.2. pontjának módosítását, a felnőttoktatási feladat törlését. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2018. április 26. (közlésre) 

 
4. A Közgyűlés támogatja a Kaposvári Tankerületi Központ TK/139/00715-5/2018 

iktatószámú felterjesztését, a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumba felvehető 
maximális tanulólétszám 1265 főről 900 főre történő csökkentését és ennek megfelelően 
az alapdokumentum 6.1.2. pontjának módosítását.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2018. április 26. (közlésre) 

 
5. A Közgyűlés támogatja a Kaposvári Tankerületi Központ TK/139/00721-5/2018 

iktatószámú felterjesztését a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapdokumentuma 6.1.9. és 11.3. pontjainak 
módosítását, a két új képzésfajta indítását, a parkgondozó és családellátó szakképzést. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2018. április 26. (közlésre) 

 
6. A Közgyűlés támogatja a Kaposvári Tankerületi Központ TK/139/718-5/2018 

iktatószámú felterjesztését, a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium 
alapdokumentuma 6.1. pontjának bővítését a „kollégiumi szállásnyújtás” alapfeladattal. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2018. április 26. (közlésre) 

 
 
-----9. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei 

Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások 
módosításáról----- 

 
 

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

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

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

#: 4501   Száma: 18.04.26/9/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
44/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
megállapodások módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő határozatot 
hozta: 
 

1.a) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás VIII. 
fejezetének 3. pontját a következőképpen módosítja: 

 
„VIII. 3. Érvényesítés. Érvényesítésre a gazdasági vezető által kijelölt, a Gondnoksági Iroda 
jogszabályban előírt pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező dolgozója jogosult. Az 
érvényesítés során figyelemmel kell lenni az Ávr. 58. § (1) bekezdésére, miszerint a 
„Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján - az Ávr. 57. § (3) bekezdése szerinti esetben 
annak hiányában is - az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét 
és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet 
és e rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.” A 
érvényesítés „A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, az utalványozás és érvényesítés 
rendjéről” szóló szabályzatban foglaltak szerint történik. 
 

1.b) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás XI. 
Belső ellenőrzés című fejezetét az alábbi 3., 4. és 5. ponttal egészíti ki: 

 
„XI. 3. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 

370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) szerinti belső ellenőrzést a 
nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési 
standardok, útmutatók figyelembevételével az Ellenőrzési Iroda vezetője által kidolgozott és a 
költségvetési szerv vezetője - Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője - által jóváhagyott belső 
ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.  
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XI. 4. Az Ellenőrzési Iroda Vezetője köteles a belső ellenőrzési kézikönyvet rendszeresen, de 

legalább kétévente felülvizsgálni, és a - jogszabályok, módszertani útmutatók változásai, illetve 
egyéb okok miatt - szükséges módosításokat átvezetni. 

 
XI. 5. Az Ellenőrzési Iroda Vezetője a R. 22. §-ában foglalt feladatokat ellátja, kivéve a R. 

22. § (2) bekezdés b) pontjában szereplő külső ellenőrzések nyilvántartását, melyről a 
nemzetiségi önkormányzatoknak kell gondoskodni.  

 
2.a) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel 

Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás VIII. 
fejezetének 3. pontját a következőképpen módosítja: 

 
„VIII. 3. Érvényesítés. Érvényesítésre a gazdasági vezető által kijelölt, a Gondnoksági Iroda 
jogszabályban előírt pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező dolgozója jogosult. Az 
érvényesítés során figyelemmel kell lenni az Ávr. 58. § (1) bekezdésére, miszerint a 
„Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján - az Ávr. 57. § (3) bekezdése szerinti esetben 
annak hiányában is - az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét 
és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet 
és e rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.” A 
érvényesítés „A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, az utalványozás és érvényesítés 
rendjéről” szóló szabályzatban foglaltak szerint történik. 

 
 

2.b) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás XI. 
Belső ellenőrzés című fejezetét az alábbi 3., 4. és 5. ponttal egészíti ki: 

 
„XI. 3. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 

370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) szerinti belső ellenőrzést a 
nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési 
standardok, útmutatók figyelembevételével az Ellenőrzési Iroda vezetője által kidolgozott és a 
költségvetési szerv vezetője - Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője - által jóváhagyott belső 
ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.  
 

XI. 4. Az Ellenőrzési Iroda Vezetője köteles a belső ellenőrzési kézikönyvet rendszeresen, de 
legalább kétévente felülvizsgálni, és a - jogszabályok, módszertani útmutatók változásai, illetve 
egyéb okok miatt - szükséges módosításokat átvezetni. 

 
XI. 5. XI. 5. Az Ellenőrzési Iroda Vezetője a R. 22. §-ában foglalt feladatokat ellátja, kivéve 

a R. 22. § (2) bekezdés b) pontjában szereplő külső ellenőrzések nyilvántartását, melyről a 
nemzetiségi önkormányzatoknak kell gondoskodni.  

 
 

3.a) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás VIII. 
fejezetének 3. pontját a következőképpen módosítja: 

 
„VIII. 3. Érvényesítés. Érvényesítésre a gazdasági vezető által kijelölt, a Gondnoksági Iroda 
jogszabályban előírt pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező dolgozója jogosult. Az 
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érvényesítés során figyelemmel kell lenni az Ávr. 58. § (1) bekezdésére, miszerint a 
„Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján - az Ávr. 57. § (3) bekezdése szerinti esetben 
annak hiányában is - az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét 
és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet 
és e rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.” A 
érvényesítés „A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, az utalványozás és érvényesítés 
rendjéről” szóló szabályzatban foglaltak szerint történik. 

 
3.b) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás XI. 
Belső ellenőrzés című fejezetét az alábbi 3., 4. és 5. ponttal egészíti ki: 
 

„XI. 3. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) szerinti belső ellenőrzést a 
nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési 
standardok, útmutatók figyelembevételével az Ellenőrzési Iroda vezetője által kidolgozott és a 
költségvetési szerv vezetője - Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője - által jóváhagyott belső 
ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.  
 

XI. 4. Az Ellenőrzési Iroda Vezetője köteles a belső ellenőrzési kézikönyvet rendszeresen, de 
legalább kétévente felülvizsgálni, és a - jogszabályok, módszertani útmutatók változásai, illetve 
egyéb okok miatt - szükséges módosításokat átvezetni. 

 
XI. 5. Az Ellenőrzési Iroda Vezetője a R. 22. §-ában foglalt feladatokat ellátja, kivéve a R. 

22. § (2) bekezdés b) pontjában szereplő külső ellenőrzések nyilvántartását, melyről a 
nemzetiségi önkormányzatoknak kell gondoskodni.  
 

4.a) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás VIII. 
fejezetének 3. pontját a következőképpen módosítja: 

 
„VIII. 3. Érvényesítés. Érvényesítésre a gazdasági vezető által kijelölt, a Gondnoksági Iroda 
jogszabályban előírt pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező dolgozója jogosult. Az 
érvényesítés során figyelemmel kell lenni az Ávr. 58. § (1) bekezdésére, miszerint a 
„Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján - az Ávr. 57. § (3) bekezdése szerinti esetben 
annak hiányában is - az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét 
és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet 
és e rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.” A 
érvényesítés „A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, az utalványozás és érvényesítés 
rendjéről” szóló szabályzatban foglaltak szerint történik. 
 

4.b) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás XI. 
Belső ellenőrzés című fejezetét az alábbi 3., 4. és 5. ponttal egészíti ki: 

 
„XI. 3. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 

370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) szerinti belső ellenőrzést a 
nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési 
standardok, útmutatók figyelembevételével az Ellenőrzési Iroda vezetője által kidolgozott és a 
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költségvetési szerv vezetője - Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője - által jóváhagyott belső 
ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.  
 

XI. 4. Az Ellenőrzési Iroda Vezetője köteles a belső ellenőrzési kézikönyvet rendszeresen, de 
legalább kétévente felülvizsgálni, és a - jogszabályok, módszertani útmutatók változásai, illetve 
egyéb okok miatt - szükséges módosításokat átvezetni. 

 
XI. 5. Az Ellenőrzési Iroda Vezetője a R. 22. §-ában foglalt feladatokat ellátja, kivéve a R. 

22. § (2) bekezdés b) pontjában szereplő külső ellenőrzések nyilvántartását, melyről a 
nemzetiségi önkormányzatoknak kell gondoskodni.  
 
 

5.a) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás VIII. 
fejezetének 3. pontját a következőképpen módosítja: 

 
„VIII. 3. Érvényesítés. Érvényesítésre a gazdasági vezető által kijelölt, a Gondnoksági Iroda 
jogszabályban előírt pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező dolgozója jogosult. Az 
érvényesítés során figyelemmel kell lenni az Ávr. 58. § (1) bekezdésére, miszerint a 
„Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján - az Ávr. 57. § (3) bekezdése szerinti esetben 
annak hiányában is - az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét 
és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet 
és e rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.” A 
érvényesítés „A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, az utalványozás és érvényesítés 
rendjéről” szóló szabályzatban foglaltak szerint történik. 

 
 

5.b) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás XI. 
Belső ellenőrzés című fejezetét az alábbi 3., 4. és 5. ponttal egészíti ki: 

 
„XI. 3. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 

370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) szerinti belső ellenőrzést a 
nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési 
standardok, útmutatók figyelembevételével az Ellenőrzési Iroda vezetője által kidolgozott és a 
költségvetési szerv vezetője - Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője - által jóváhagyott belső 
ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.  
 

XI. 4. Az Ellenőrzési Iroda Vezetője köteles a belső ellenőrzési kézikönyvet rendszeresen, de 
legalább kétévente felülvizsgálni, és a - jogszabályok, módszertani útmutatók változásai, illetve 
egyéb okok miatt - szükséges módosításokat átvezetni. 

 
XI. 5. Az Ellenőrzési Iroda Vezetője a R. 22. §-ában foglalt feladatokat ellátja, kivéve a R. 

22. § (2) bekezdés b) pontjában szereplő külső ellenőrzések nyilvántartását, melyről a 
nemzetiségi önkormányzatoknak kell gondoskodni.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2018. április 27. 
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-----10. Előterjesztés az EFOP-2.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázathoz 
kapcsolódó együttműködési megállapodásokról----- 

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

 
Szita Károly polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a pályázaton 70 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyertek és annak a felhasználásáról a Kaposfői Szent Erzsébet 
Alapítvánnyal kötnének konzorciumi tagként szerződést. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4502   Száma: 18.04.26/10/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
45/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az EFOP-2.1.2-16 kódszámú felhívásra 
benyújtandó pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést, 
és úgy határozott, hogy az annak mellékletét képező Konzorciumi megállapodás támogatási 
kérelem benyújtására c. dokumentumot jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvánnyal kötendő a pályázat benyújtásához 
szükséges konzorciumi megállapodás aláírására, továbbá a pályázat elnyerését követően a 
részletes konzorciumi megállapodás és az EFOP-1.4.1-15 kiemelt projekt megvalósítójával az 
együttműködési megállapodás aláírására, és a későbbi esetleges módosítások elvégzésére 
utólagos beszámolási kötelezettséggel. 
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   

  Balogh Beáta igazgató  
Határidő:   azonnal 
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-----11. Előterjesztés virágosabb, zöldebb Kaposvárért környezetszépítő versenyről----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4503   Száma: 18.04.26/11/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:19  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
46/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a „Virágosabb, zöldebb 
Kaposvárért”környezetszépítő versenyre vonatkozó, a jelen előterjesztéshez csatolt pályázati 
kiírást jóváhagyja. A pályázat költségeire a Közgyűlés 2.000 e Ft támogatást biztosít a 2017. 
évi költségvetési rendeletben erre a célra elkülönített tartalék maradványa terhére. 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
Határidő:  2018. április 30. 
 
 

-----12. Előterjesztés a Rippl-Rónai Ödön Művészeti Közalapítvány alapító okiratának 
módosításáról----- 

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

 
-----Kérdések nem hangzott el.----- 

 
-----Hozzászólások nem hangzott el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4504   Száma: 18.04.26/12/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
47/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Rippl-Rónai Ödön Művészeti 
Közalapítvány alapító okiratát az előterjesztés mellékletét képező, a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt, a hatályos jogszabályoknak megfelelő alapító okirat szerint módosítja és 
felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására, valamint a módosítások bírósági 
átvezetésének kezdeményezésére. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----13. Előterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények 
intézményvezetői, valamint tagintézmény-vezetői megbízások 

véleményezéséről----- 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a közoktatás állami feladattá 
válásával az iskolaigazgatók kinevezési jogköre sem a Közgyűlésé. Ugyanakkor a testületnek 
véleményeznie kell a tankerület által kinevezésre javasoltakat.  
 
dr. Giber Vilmos tanácsnok ügyrendi javaslat keretében személyes érintettséget jelentett be, 
mely szerint nem kíván részt venni a szavazásban. 
 
 
 



31 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 4505   Száma: 18.04.26/13/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a személyes érintettség tudomásul vételéről 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: 
 
48/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette dr. Giber Vilmos a Kaposvári 
Tankerületi Központ által fenntartott intézmények intézményvezetői, valamint tagintézmény-
vezetői megbízások véleményezéséről szóló napirend kapcsán bejelentett személyes 
érintettségét, valamint, hogy ennek okán nem kíván részt venni a szavazásban. 
 
Szita Károly polgármester javasolta, mind az öt pályázó kinevezésének támogatását.  
 
 

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

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

#: 4506   Száma: 18.04.26/13/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:23  
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: 
 
 
49/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy – élve a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdése szerinti véleményezési 
jogával -  Dr. Benczéné Csorba Margitnak a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetői álláshelyére benyújtott 
pályázatát támogatja. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:            2018. április 26. (közlésre) 

 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy – élve a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdése szerinti véleményezési 
jogával - Dr. Giber Vilmosnak a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium 
intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatát támogatja. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:            2018. április 26. (közlésre) 

 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy – élve a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdése szerinti véleményezési 
jogával - Agócsné Horváth Andrea Hajnalkának a Kaposvári Kodály Zoltán Központi 
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Általános Iskola Kisfaludy Utcai Tagiskolájának tagintézmény-vezetői (magasabb 
vezetői) munkakör betöltésére benyújtott pályázatát támogatja.  

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:            2018. április 26. (közlésre) 

 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy – élve a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdése szerinti véleményezési 
jogával - Gelencsér Zsoltnak a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 
Kinizsi Lakótelepi Tagiskolájának tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) munkakör 
betöltésére benyújtott pályázatát támogatja. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 

         Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
         Határidő:            2018. április 26. (közlésre) 

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy – élve a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdése szerinti véleményezési 
jogával - Huszárné Forintos Mónikának a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános 
Iskola Berzsenyi Dániel Tagiskolájának tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) 
munkakör betöltésére benyújtott pályázatát támogatja.  

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:            2018. április 26. (közlésre) 

 
 
-----14. Előterjesztés a Kaposvárért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról----- 

 
 

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

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

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

#: 4507   Száma: 18.04.26/14/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
50/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvárért Közalapítvány alapító 
okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta. 
 

1) A Közgyűlés a Kaposvárért Közalapítvány alapító okiratának 20. pontját a 
következőképpen módosítja: egyben felhatalmazza a polgármestert az egységes 
szerkezetű alapító okirat aláírására. 

 

„20. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez két kuratóriumi tag együttes 
aláírása szükséges az alábbiak szerint: dr. Fekete László a kuratórium elnöke és 
Ráczné Varga Mária a kuratórium titkára; vagy dr. Fekete László a kuratórium 
elnöke és Hartner Rudolf kuratóriumi tag; vagy Ráczné Varga Mária a kuratórium 
titkára és Hartner Rudolf kuratóriumi tag gyakorolja.” 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2018. május 31. 
 

2) A Közgyűlés a Kaposvárért Közalapítvány kuratóriumába delegált Borhi Zsombor 
lakcím változását és a Felügyelő Bizottságba delegált Svajda József személyes 
adataiban helytelenül beírt adatot korrigálja az előterjesztéshez mellékelt egységes 
szerkezetű alapító okiratban. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az egységes 
szerkezetű alapító okirat aláírására, melyben a módosítások félkövér betűkkel 
szerepelnek. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:  2018. május 31. 
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-----15. Előterjesztés az elektromos töltőállomások üzemeltetéséről szóló  
önkormányzati rendeletről----- 

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

 
 
dr. Csillag Gábor jegyző rámutatott, hogy Kaposvár modern várossá válásának az egyik biztos 
jele az, hogy elektromos töltőállomásokat létesítenek. Összesen 9 állomás lesz, a díjfizetési 
kötelezettség 2019. január 1-jén lép hatályba, addig féléves próbaüzemet alkalmaznak. 
Jelenlegi adatok szerint 24 elektromos autó van Kaposváron. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4508   Száma: 18.04.26/15/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet 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: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 15/2018.(V.7.) 
önkormányzati rendeletét az elektromos töltőállomások üzemeltetéséről. 

 
 

-----16. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Nemzetközi Klímavédelmi 
Under2 Koalícióhoz való csatlakozásához szükséges egyetértési 

nyilatkozat aláírásáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester kiemelte, hogy a város energetikai stratégiáját ismerve 2050-re 
szeretnék elérni azt, hogy energia független város legyen Kaposvár a megújuló energia 
növelésével. Ezt a célt szolgálja különböző nemzetközi társaságok, egyesületeknek a létrejötte 
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is. Egyik legjelentősebb az Under2 Koalícióhoz való csatlakozás, melynek több mint 200 ország 
a tagja. A Köztársági Elnök megkeresésére Kaposvár is csatlakozik a koalícióhoz, erről szól az 
előterjesztés. Kérte a képviselők támogatását.  
 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4509   Száma: 18.04.26/16/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
51/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Nemzetközi Klímavédelmi Under2 Koalícióhoz való csatlakozásához szükséges egyetértési 
nyilatkozat aláírásáról szóló előterjesztést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az 
egyetértési nyilatkozat aláírására. 
 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Kovács Katalin igazgató  
Határidő:   2018. május 31. 
 
 

-----17. Előterjesztés vagyonhasznosítási ügyekről----- 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 
Szita Károly polgármester kiegészítésként elmondta, a TOP keretén belül döntöttek a Raktár 
utca felújításáról is. Akkor szembesültek azzal, hogy a terület magántulajdonban van. 
Megállapodtak, hogy 7,2 millió forintért a magántulajdonokat kisajátítják. A napirendhez 
kiegészítő előterjesztés készült.  
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Torma János tanácsnok javasolta, hogy a Fő utca 7. szám alatti üzletet – az alacsony bérleti 
díj ajánlat miatt – 5 év helyett rövidebb időre, 2-3 évre adják bérbe.  
 
Szita Károly polgármester szerint egy jó állapotban lévő épületről van szó, a volt jegyirodáról. 
Kérte, hogy a határozatot a tanácsnok úr javaslata szerint fogadja el a testület és 2 évre adja 
bérbe az ingatlant, amit később meg lehet hosszabbítani.  
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4510   Száma: 18.04.26/17/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:31  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a módosító indítványról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 88.89 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.11 11.11 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4511   Száma: 18.04.26/17/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról a kiegészítéssel és módosítással együtt az alábbiak 
szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
52/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztéshez 
csatolt 1. mellékletben foglalt, Kaposvár közterületeinek reklám közzétételére alkalmas 
eszközök elhelyezése céljára történő bérbeadására vonatkozó pályázati felhívást 
jóváhagyja, annak közzétételére a Polgármestert felhatalmazza.  
 

            Felelős:               Szita Károly polgármester  
Közreműködik:           Balogh Beáta igazgató 
Határidő:                    2018. április 30. (pályázat megjelenése) 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Csillag u. 

2. szám alatt lévő, 17676/32 hrsz-ú „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlant 
megvásárolja 6 millió Ft vételárért Bárdos János 1/1 arányú tulajdonostól per, teher és 
igénymentesen az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet céltartalékában 
elkülönített felhalmozási tartalék keret terhére és az ingatlant 2019. október 31. napjáig 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Regionális Központ térítésmentes 
használatába adja szociális munka, területi alapú közösségfejlesztés, közösségépítő 
munka, a komplex társadalomfejlesztés Kaposvár Szentjakab városrészében projekthez 
kapcsolódó közösségi események, klubok, kulturális programok, sportesemények 
szervezése céljára azzal, hogy az ingatlan működtetésével kapcsolatos valamennyi 
költség a használót terheli.  
 

            Felelős:               Szita Károly polgármester  
Közreműködik:           Balogh Beáta igazgató 
Határidő:                    2018. május 31. (szerződés aláírása) 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Nyár u. 44-
46-48. sz. alatti ingatlanokat átszelő, az ingatlan-nyilvántartásban 7205 hrsz. alatt 
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„kivett árok” megnevezésű, a valóságban megszűnt csapadékvíz elvezető árok területét 
a törzsvagyonából törli és 100 Ft/m2 + Áfa vételáron értékesíti azzal, hogy a változási 
vázrajz elkészíttetése és költsége, az ingatlan-nyilvántartási átvezettetése, az adásvételi 
szerződés elkészíttetése a vevő kötelezettsége és költsége. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester  
Közreműködik:           Balogh Beáta igazgató 
Határidő:                    2018. május 31. (pályázat kiírása) 
 

4.   Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam és Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között 2016. június 27. napján „450 db polipropilén anyagú, 
műanyag lelátó szék palást” térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása tárgyában 
létrejött megállapodásra hivatkozással, beszámolási kötelezettségének eleget téve 
nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingóságokat a 
megállapodásban meghatározott sport, ifjúsági ügyek önkormányzati feladatok 
ellátásának elősegítése érdekében, a Kaposvár, Cseri út 14. szám alatti sportpálya 
ülőhelyeinek kialakításához  hasznosítja. 

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

    5.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a 
Kaposvár, Ady E. u. 5. szám alatti társasházban lévő, önkormányzati tulajdonú, 142 m2 

alapterületű 104/1/A/3 hrsz-ú üzlethelyiség bérleti jogát 2018. május 01. napjától 2019. 
augusztus 07. napjáig az EURO-STORE Kft. (7500. Nagyatád Ady E. u. 5., képviseli: 
Zsuffa Béla ügyvezető) kereskedelmi üzlet helyett, pizzéria - melegkonyhás vendéglátás 
tevékenység gyakorlására átadja Dr. Szili Katalin egyéni vállalkozó (7400 Kaposvár, 
Zárda u. 5.) részére, a bérleti jogot átadót megillető jogok és terhelő kötelezettségek 
összességének átruházásával.  

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

       Felelős:                  Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:                2018. május 15. 

 
     6.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő u. 21. szám alatti 25,48 m2 

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

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot 
2018. május 01. napjától 2023. április 30. napjáig tartó határozott, 5 éves időtartamra 
bérbe adja a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt (7630. Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.) 
részére Zsolnay háztartási porcelán, kerámia edények és dísztárgyak kereskedelme 
tevékenység céljára 40.500,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért azzal, hogy pályázó bérlőként 
köteles a Zöld város kialakítása című TOP-6.3.2-15. pályázati program keretében a 
helyiségcsoportban történő felújítási munkálatokat tűrni, a kivitelezés során a 
Bérbeadóval és a kivitelezővel teljeskörűen együttműködni. Bérlő a munkálatok 
kapcsán a Bérbeadó felé semmilyen követelést nem támaszthat. A bérleti díj évente az 
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infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, 
azok a bérlőt terhelik. A helyiségcsoport használatára a bérleti szerződés megkötéséig - 
a 2018. március 31. napján megszűnt bérleti szerződésben foglalt feltételekkel - 
használati megállapodást kell kötni.  

       Felelős:                    Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:                 2018. május 15. 

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

előterjesztés mellékletét képező, a Kaposvári Tankerületi Központ és Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata között 2016. február 29. napján, a Kaposvár, Szántó u. 5. 
szám alatti irodaépület 691,02 m2 és 69,89 m2 alapterületű helyiségcsoportjaira létrejött 
használati megállapodás további 44,15 m2 alapterületű 3 db helyiség használatba 
adásával mindösszesen 805,06 m2 alapterületre vonatkozó 2. számú módosítását, 
valamint tudomásul veszi a Kaposvári Tankerületi Központ által az ingatlanrészben 
2014. július.01. és 2018. március.13. napja között tulajdonosi hozzájárulás nélkül, saját 
pénzügyi forrása terhére végzett épületgépészeti és felújítási munkálatokat azzal, hogy 
a helyiséghasználat megszűnésével a beépített anyagok, eszközök és berendezések az 
önkormányzat tulajdonába kerülnek érték elszámolása nélkül. Használó sem 
költségtérítésre, sem beszámításra ezen a jogcímen nem jogosult. A Közgyűlés az 
előterjesztéshez mellékletként csatolt használati megállapodás 2. számú módosításának 
aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 

 
      Felelős:  Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
      Határidő:  2018. május 15. 

 
 

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 016/11 hrsz-ú 
ingatlanból telekalakítás során kialakult 016/24 hrsz-ú, 4835 m2 területű beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlant megvásárolja 7.252.500,- Ft együttes vételárért az 
ingatlan tulajdonosoktól az önkormányzat 2018. évi költségvetése felhalmozási tartalék 
keretében elkülönített 11.500.000,- Ft keret terhére.  

 
      Felelős:  Szita Károly polgármester 
      Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

       Határidő:  2018. május 15. 
 
 

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Fő u. 7. 
szám alatti 87 m2 alapterületű helyiségcsoportot 2018. május 01. napjától 2020. április 
30. napjáig tartó határozott, 2 éves időtartamra bérbe adja a BICUBUS Kft (szh:7400. 
Kaposvár, Zárda u. 1. fe. 1) részére kávézó, szendvicsbár, nyitott kulturális szolgáltató 
tér működtetése, a közép- és felsőfokú művészeti képzések hallgatóinak bemutatkozási 
lehetőség biztosítása tevékenységek céljára 85.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért azzal, 
hogy pályázó bérlőként köteles a Zöld város kialakítása című TOP-6.3.2-15. pályázati 
program keretében a helyiségcsoportban történő felújítási munkálatokat tűrni, a 
kivitelezés során a Bérbeadóval és a kivitelezővel teljeskörűen együttműködni. Bérlő a 
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munkálatok kapcsán a Bérbeadó felé semmilyen követelést nem támaszthat. A bérleti 
díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem 
tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. A 2 éves bérleti idő lejárta után felül kell vizsgálni a 
bérleti jogviszony folytatásának lehetőségét. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:            2018. május 15.  
 
10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy – érvényben levő használati 

megállapodására tekintettel a Kórház déli tömb kápolna épületének felújítása időtartamára 
- a feladatellátás zavartalanságának biztosítása érdekében a BÁB-SZÍN-TÉR Egyesület 
részére cserehelyiségként a Kaposvár, Berzsenyi u. 2/a. szám alatti 145 m2 alapterületű 
helyiségcsoport 2018. május 01. napjától kezdődő határozott, de legfeljebb a Kórház déli 
tömb felújított kápolna épület átadásáig tartó időtartamra történő térítésmentes használatát 
azzal, hogy a helyiségcsoportban rezsiköltségek az Egyesületet terhelik.  

 Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:                 2018. május 15. 
 
 

-----18. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált 
Területi Programjának módosításáról----- 

 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 
 

Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Modern Városok Program és a Területi Operatív 
Program végrehajtása tekintetében Magyarországon Kaposvár az élen jár. Köszönetét fejezte 
ki a Műszaki és Pályázati Igazgatóságnak ezért a munkáért és mindazoknak, akik ezekben a 
munkafolyamatokban részt vesznek. 
 
Kováts Imre képviselő egyetértett a polgármester által elmondottakkal. Sajnos ezeket az 
erőfeszítéseket hátráltatja a minisztériumi hatóságok lassú ügyintézése és a közbeszerzési 
eljárások indokolatlan elhúzódása. Ezek az okok jelentős mértékben késleltetik a beruházások 
kivitelezésének megkezdését és befejezését is. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4512   Száma: 18.04.26/18/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
53/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Integrált Területi Programokról 
módosításáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az Integrált Területi Program 2.3-as 
verzióját jóvá hagyja és felhatalmazza a Polgármestert az esetleges további módosítások 
elvégzésére utólagos beszámolási kötelezettséggel.  
 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
Határidő:   2018. április 28. 

 
 

-----19. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról ----- 
 

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

 
 

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

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

#: 4513   Száma: 18.04.26/19/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
54/2018. (IV. 26.) 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 159/2017. (IX. 29.) 

önkormányzati határozat 6. pontjának határidejét 2018. május 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. május 31. 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 19/2018. (II. 22.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2018. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a polgármester 2018. évi 

szabadságának ütemezésére adott tájékoztatatást. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 Határidő:  folyamatos 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 36/2018. (II. 22.) 

önkormányzati határozat 1. és 9. pontjának határidejét 2018. május 31-re módosítja. 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. május 31. 
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5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 36/2018. (II. 22.) önkormányzati határozat 2. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
 „2.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Kaposvár, belterületi 9343/2 hrsz-ú 
1 ha 0401 m2 területű és a 9343/3 hrsz-ú 1 ha 7097 m2 területű „kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű ingatlanokat az alábbi feltételekkel pályázat útján értékesíti: 
- vételár, mint induló licitár 600,- 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. május 31. (pályázat megjelenése)” 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 37/2018. (II. 22.) 

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

-----20. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2017. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester kiemelte, hogy a kollégái kiválóan pályáznak, milliárdokat 
nyernek el, mellyel gazdagítják a várost. Köszönetét fejezte ki a kollégáinak ezért a munkáért. 
 
 

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

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

#: 4514   Száma: 18.04.26/20/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
55/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat és 
intézményei által 2017. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről szóló 
tájékoztatót. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:   azonnal 
 
 

-----21. Tájékoztató a 2017. évi közbeszerzésekről----- 
 

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

 
 

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

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

#: 4515   Száma: 18.04.26/21/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 09:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
56/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
 

-----22. Előterjesztés Kaposvári helyi termékvédjegy rendszer továbbfejlesztéséről----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, 50 km-es körzetre tágítják azt a kört, aki elnyerheti a 
Kaposvár Védjegy programot, de különböző feltételekkel, melyekről röviden tájékoztatott.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok nagyon jó gondolatnak tartotta a védjegy rendszer megújítását és 
fejlesztését. Kérdése volt, terveznek-e változtatást a minősítési rendszerben? Milyen 
gondolatok vannak az értékesítési rendszer fejlesztését illetően? Mikorra tervezik, hogy a helyi 
termékvédjegy arculatához illeszkedik a helyi termék kommunikációja is?  
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a Dorottya ház lesz, ahol a helyi termékeket 
értékesíteni fogják, illetve vendéglőkkel már fel vették a kapcsolatot.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester tájékoztatást adott a tanúsítási rendszerben várható 
változtatásokról. A Rippl-Rónai Fesztiválra jelennek meg a termékek új, egységes, Kaposvár 
új arculatához alkalmazkodó csomagolásokban.  
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Szita Károly polgármester köszöntötte Bakó Bencét és kérte egészítse ki alpolgármester úr 
válaszát. 
 
Bakó Bence Ügyvivő Szervezet képviselője elmondta, hogy az előállítás helyét minősítik 
majd a rendszerben. A termékeknek az élelmiszer könyvben szabályozott különleges 
minőségnek kell megfelelnie. Az értékesítés a belvárosban lesz, a hely kialakításáig fesztiválok 
idején faházból történik. A helyi termék kommunikációról úgy döntöttek az a sikeres, ha 
egyszerre változtatják meg a weboldal tartalmát, ehhez a mai közgyűlési döntés szükséges. A 
fesztivált megelőző egy héttel a weboldal megújul. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok fontosnak tartotta, hogy a weboldal aktuális legyen. A különleges 
termék minősítést garanciának tartja ahhoz, hogy megbízhatóak lesznek ezek a termékek. Az 
előzőekben általában zsűrizve volt a terméknek az íz értéke is, erre az Egyetem laborjában adott 
lenne a lehetőség.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4516   Száma: 18.04.26/22/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 10:11  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
57/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári helyi termékvédjegy rendszer 
továbbfejlesztéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy az előterjesztés 
mellékleteit képező módosított Tanúsító Megjelölés Szabályzatot, Tanúsítási Eljárás 
Szabályzatot, Használati Szerződést jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy 
azokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának tudomásulvétel céljából megküldje. 
 Felelős:   Szita Károly Polgármester 
 Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:   2018. május 31. 
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-----23. Előterjesztés az R67 jelű gyorsforgalmi út Kaposvár és az M7 közötti szakasz 
fejlesztése kapcsán kitermelt faanyag térítésmentes tulajdonba adásáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester Kováts Imre képviselő javasolta, hogy a 67-es út építése kapcsán 
fakivágásokból tűzifaként felhasználható fát próbálják megszerezni annak érdekében, hogy 
szociális tűzifaként kioszthassák. Ezek a fák állami tulajdonban vannak, de sikerült találniuk 
egy olyan csatornát, ahol ingyen hozzájuthatnak ezekhez a fákhoz. A szociális tűzifa az elmúlt 
éveket figyelembe véve közel 300 családot érint, részben pénzbeli juttatásként, részben 
természetbeli juttatásként adják. A közel 1000 m3 fa előkészítése, szállítása megközelítőleg 10 
millió forintba kerül, kicsivel több, mint fél áron jutnak hozzá, mintha tüzépen vásárolnák. Ez 
közel két éves szociális tűzifa igényt tesz ki. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4517   Száma: 18.04.26/23/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 10:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
58/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak 
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja 
alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 
tulajdonában és a NIF Zrt. vagy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő, a Kaposvár 
és az M7 autópálya közötti R67 jelű 2*2 forgalmi sávos gyorsút Kaposfüred és Látrány elkerülő 
utak közötti szakaszán kitermelt 922 m3 faanyag térítésmentes önkormányzati tulajdonba 
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adását. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. a pontjában meghatározott „szociális szolgáltatások és 
ellátások feladat” keretében települési támogatásként természetben biztosított tűzifa juttatás 
céljára kívánja felhasználni. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. június 30. 
 
2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár és az M7 autópálya közötti R67 jelű 2*2 
forgalmi sávos gyorsút Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti szakaszán kitermelt 922 
m3 faanyag tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek megtérítését vállalja, valamint a 
szállítással, előkészítéssel kapcsolatos költségek fedezetére bruttó 9.000 e Ft-ot biztosít az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésében. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. június 30. 
 
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 922 m3 faanyag ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen, valamint az ingóságok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. június 30. 
 
 

-----24. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről  

(2018. I. negyedév)----- 
 

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

 
 

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

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

#: 4518   Száma: 18.04.26/24/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 10:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
59/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2018. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
-----25. Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I.-II. havi teljesüléséről és az önkormányzati 

hátralékok alakulásáról----- 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester a Holding tagvállalatai közül a vízdíj az, ahol hatékonyabb munkát 
kért Kovács Katalin és Balogh Beáta igazgató asszonyokon keresztül, mivel rendkívül sok a 
kintlévőség.  
 
 

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

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

#: 4519   Száma: 18.04.26/25/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 10:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
60/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2018. évi 
költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----26. Előterjesztés Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 2018-2019. évi 
fejlesztési Tao pályázataihoz nyújtott tulajdonosi hozzájárulásról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztés nem arról 
szól, hogy minden területen meg fog valósulni a beruházás, arra ad lehetőséget, hogy TAO-t 
szerezzen az Akadémia. Ezzel az előterjesztéssel minden olyan óvodában lenne ovifoci pálya, 
ahol elfér.  
 
 

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

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

#: 4520   Száma: 18.04.26/26/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 10:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
61/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul  
• kaposvári 4762 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Arany János utca 2/a, 
• kaposvári 5381/60 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Búzavirág utca 19., 
• kaposvári 4060/6 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Tallián Gyula utca 127., 
• kaposvári 9746/3 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Madár u. 14.,  
• kaposvári 15379 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kaposfüredi út 181., 
• kaposvári 5637/32 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Béke utca 51. szám alatti 
ingatlanokon ovi foci pálya építéséhez azzal, hogy a beruházó Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc 
Labdarúgó Akadémia köteles a beruházás műszaki paramétereinek ingatlan tulajdonosával 
történő egyeztetésére. A fenntartási időszak lejártát követően köteles az elkészült beruházást 
térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adni és vállalni a térítésmentes átadáshoz 
kapcsolódó esetleges ÁFA fizetési kötelezettség teljesítését, valamint köteles biztosítani az 
egész beruházás alatt a folyamatos műszaki felügyelet lehetőségét a Polgármesteri Hivatal 
Műszaki és Pályázati Igazgatósága számára. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
   Szirják Imréné igazgató 
Határidő:             2018. december 30.  
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a Rákóczi Bene 
Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötendő, az ovi foci pályák üzemeltetésére és a beruházás 
keretében létrejött ingóság tulajdonjogának rendezésére vonatkozó megállapodás aláírására 
utólagos beszámolási kötelezettség mellett. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:             2018. december 30. 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a kaposvári 
2851/3 és 2851/4 hrsz-ú ingatlanokon nem szabvány öltöző és sportpálya megépítéséhez, azzal, 
hogy a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia köteles a beruházás pontos 
műszaki tartalmát egyeztetni az Önkormányzattal, valamint a beruházás megvalósítása során 
az Önkormányzat által korábban végzett beruházás kapcsán vállalt fenntartási 
kötelezettségvállalásokat köteles figyelembe venni. A fenntartási időszak lejártát követően 
köteles az elkészült beruházást térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adni és vállalni a 
térítésmentes átadáshoz kapcsolódó esetleges ÁFA fizetési kötelezettség teljesítését, valamint 
köteles biztosítani az egész beruházás alatt a folyamatos műszaki felügyelet lehetőségét a 
Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatósága számára. A beruházó köteles a 
beruházás megvalósítása során településképi eljárás lefolytatását kezdeményezni. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
   Szirják Imréné igazgató 
Határidő:             2018. december 30. (tulajdonosi hozzájárulás kiadása) 
   2033. december 30. (térítésmentes átvétel) 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulását adja a kaposvári 2851/3 és 2851/4 
hrsz-ú ingatlanok, a Magyar Állam javára történő, legfeljebb bruttó 45 millió forint és járulékai 
erejéig szóló jelzáloggal történő megterheléséhez, az ingatlanon tervezett nem szabvány öltöző 
és sportpálya megépítése esetén. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:             2018. december 30.  
 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a kaposvári 
4364/11 hrsz-ú ingatlanon fedett műfüves pálya kiépítéséhez azzal, hogy a Kaposvári Rákóczi 
Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia köteles a beruházás pontos műszaki paramétereit az 
Önkormányzattal egyeztetni. A fenntartási időszak lejártát követően az elkészült beruházást 
térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adni és vállalni a térítésmentes átadáshoz 
kapcsolódó esetleges ÁFA fizetési kötelezettség teljesítését, valamint köteles biztosítani az 
egész beruházás alatt a folyamatos műszaki felügyelet lehetőségét a Polgármesteri Hivatal 
Műszaki és Pályázati Igazgatósága számára. A beruházó köteles a beruházás megvalósítása 
során településképi eljárás lefolytatását kezdeményezni. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
   Szirják Imréné igazgató 
Határidő:             2018. december 30. (tulajdonosi hozzájárulás kiadása) 
   2033. december 30. (térítésmentes átvétel) 
 
 
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a kaposvári 9340 
hrsz-ú ingatlanon lévő gazdasági épületrész étkezővé történő átalakításához azzal, hogy az 
Akadémia az ingatlan használatára vonatkozó megállapodás megszűnése esetén köteles az 
elkészült beruházást térítésmentesen Önkormányzatunk tulajdonába adni és vállalni a 
térítésmentes átadáshoz kapcsolódó esetleges ÁFA fizetési kötelezettség teljesítését, valamint 
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köteles biztosítani az egész beruházás alatt a folyamatos műszaki felügyelet lehetőségét a 
Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatósága számára. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
   Szirják Imréné igazgató 
Határidő:             2018. december 30. (tulajdonosi hozzájárulás kiadása) 
   2033. december 30. (térítésmentes átvétel) 
 
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulását adja a kaposvári 9340 hrsz-ú 
ingatlan, a Magyar Állam javára történő, legfeljebb bruttó 25 millió forint és járulékai erejéig 
szóló jelzáloggal történő megterheléséhez, az ingatlanon lévő gazdasági épületrész étkezővé 
történő átalakítása esetén. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:             2018. december 30.  
 
8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a kaposvári 
9128/3 hrsz-ú ingatlanon lévő műfüves pálya Akadémia által végzendő felújításához. 
Tekintettel arra, hogy a pálya a Magyar Labdarúgó Szövetség vagyonában szerepel, annak 
felújítása során keletkező értéknövekedést idegen tulajdonon végzett beruházásként kell 
kimutatni, így az Akadémia köteles a beruházást egyeztetni a pálya tulajdonosával. Emellett az 
Akadémia köteles biztosítani az egész beruházás alatt a folyamatos műszaki felügyelet 
lehetőségét a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatósága számára. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
   Szirják Imréné igazgató 
Határidő:             2018. december 30. 
 
 
-----27. Előterjesztés Deseda Kemping bérbeadásáról szóló ajánlatkérési felhívásról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy szállásférőhely fejlesztés is lesz a Németh István 
Programban, hisz régi elképzelésük, hogy a volt kemping területét újból használhatóvá tudják 
tenni. Elképzelésük, hogy egy 4 csillagos kempinget építenének ezen a területen. 2 milliárd 
forintot kaptak a Kormánytól arra, hogy ezt az elképzelést megvalósítsák. Ezzel egyidejűleg 
megvalósulhatna az a régi elképzelés is, hogy iskolai táboroztatásokra lehetőséget tudjanak 
biztosítani. Tájékoztatta a képviselőket a Deseda 2018. évi fejlesztéseiről. Addig nem kezdik el 
a kemping építését, míg nincs üzemeltető. Tudomásuk szerint lesz megfelelő referenciákkal 
rendelkező pályázó. Az üzemeltetőt azért keresik, mert kötelezni akarják, hogy a kivitelezővel 
szorosan együttműködjön az építkezés során. 10 évre keresnek üzemeltetőt, a bérleti díjnak van 
egy minimális összege 4 millió forint, amely független az árbevételtől és be kell fizetni, később 
pedig árbevétel függő lesz. A pályázat kiírását követően elkezdik a kemping tervezését, mely 
beruházás várhatóan 2020-ban fejeződik be.  
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-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő a pályázat értékelési szempontja 80 % bérleti díj és 20 % a referencia. 
Kérdése volt, nem jelentene-e nagyobb garanciát, ha a referencia nagyobb súllyal szerepelne az 
értékelési szempontok között? 
 
Szita Károly polgármester támogatta a javaslatot. Kérte, engedjenek szabad kezet abban, hogy 
az ajánlatkérési felhívásban szereplő bírálati szempontrendszer vonatkozásában a bérleti díj 
tekintetében meghatározott 80 %-os és a referencia tekintetében meghatározott 20 %-os 
aránytól a referencia szempont javára eltérjen. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

dr. Szép Tamás tanácsnok egy kaposvári, de a Balatonon vitorlázás oktatással foglalkozó 
szakember próbálkozott a Desedán vitorlás gyerekoktatást létrehozni, de falakba ütközött. 
Véleménye szerint ezt az elképzelést támogatni kellene. 
 
Kováts Imre képviselő véleménye szerint a sok célú hasznosítás egymást zavaró 
tevékenységeket fog okozni. Remélte, az az újszerű kezdeményezés, hogy előre gondolkodnak 
az üzemeltetőben garanciát fog jelenteni. 
 
Mihalecz András tanácsnok véleménye szerint ezek a tervek egy célt, a turizmust szolgálják. 
Ahhoz, hogy a szálloda megteljen, kell valamilyen attrakció. Jó gondolatnak tartotta, hogy egy 
vitorlás tanfolyam elinduljon, mert az nem csak a turizmust, hanem a helyi turisztikát is érinti. 
Véleménye szerint a kemping és a szabadidő program okos eltöltése nem üti egymást, hanem 
kiegészíti. Örülni kell, hogy elkészült egy ilyen program és támogatni kell. 
 
Pintér Attila tanácsnok egyetért azzal, hogy van egy fontos céljuk, a turizmus fejlesztése. 
Ehhez elengedhetetlen a Deseda hasznosítása és komoly fejlesztésre van szükség, hogy valóban 
vonzó legyen. A siker nagymértékben függ attól, hogy ezt milyen színvonalon tudják kivitelezni 
és értékesíteni, ahhoz, hogy a turistának érdemes legyen ide jönnie. A Deseda tó és az ott 
található attrakciók, a város és környékének vonzereje együttesen gerjeszthetnek turisztikai 
forgalmat.  
 
Borhi Zsombor alpolgármester rámutatott, hogy a különféle turisztikai attrakciók 
megtervezésénél figyelembe veszik azokat a szempontokat, hogy egymás mellett meg tudjanak 
élni. Abban, hogy érdeklődő van a kemping üzemeltetésére nagy szerepet kap az, hogy a 
Desedán ilyen széles palettája van a lehetőségeknek. Egyébként jó eséllyel nem lenne értelme 
kempinget építeni. 
 
Szita Károly polgármester a vitorlás oktatás kapcsán kérte dr. Szép Tamás tanácsnok urat 
tolmácsolja, hogy írásban adják be az oktatásról való elképzelést. Támogatják, de megfelelő 
keretek és szabályozás között. Kérte szavazzanak a napirendről azzal a kiegészítéssel, hogy 
felhatalmazzák az ajánlatkérési felhívásban szereplő bírálati szempontrendszer vonatkozásában 
a bérleti díj tekintetében meghatározott 80 %-os és a referencia tekintetében meghatározott 20 
%-os aránytól a referencia szempont javára eltérjen. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4521   Száma: 18.04.26/27/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 10:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról a módosítással együtt az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
62/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy támogatja a Kaposvár 

0443/2 hrsz-ú ingatlanán megépülő (Desedai kemping) 4 csillagos kemping szálláshely 
bérbeadására, valamint a szálláshely megépítését megelőző tervezési és kivitelezési 
szakaszban történő támogató részvételre (együttműködési megállapodás alapján) 
vonatkozó 1. számú mellékletben szereplő ajánlatkérési felhívás megjelentetését, egyben 
felhatalmazza a Polgármestert a pályázat lebonyolítására, valamint a leendő üzemeltetővel- 
utólagos beszámolási kötelezettség mellett - történő bérleti és együttműködési 
megállapodás aláírására.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. június 30. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

ajánlatkérési felhívásban szereplő bírálati szempontrendszer vonatkozásában a bérleti díj 
tekintetében meghatározott 80 %-os és a referencia tekintetében meghatározott 20 %-os 
aránytól a referencia szempont javára eltérjen. 

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

-----28. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4522   Száma: 18.04.26/28/0/A/KT 
Ideje: 2018 április 26 10:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
63/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
1. A Polgármesteri Keret terhére 
 

- Szív a Szívért Alapítvány részére     100.000,-Ft 
     (országos „Orvos – Beteg” találkozó költségeihez.) 
 

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

- Mártírok és Hősök Közalapítvány részére    50.000,-Ft 
      (a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség idős tagjainak megemlékezéseken történő 
részvételi költségeihez.) 
 
2. A Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret terhére 
 

- Somogy Táncegyüttes Alapítvány részére    360.000,-Ft 
      (kaproncai kiutazás és a 12. Nemzetközi Folklór Fesztiválon való részvétel költségeihez.) 
 
3. Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret terhére 
 

- Kaposvári Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány részére 25.000,-Ft 
     („Érték, élmény, érzelem” rendezvény költségeihez.) 
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- Mélyben és Reményben Alapítvány részére    20.000,-Ft 

     (a szervezet által támogatott családok részére az egészséges élelmiszerek vásárlására.) 
 
4. Köznevelési és Kulturális Támogatási Keret terhére 
 

-  „Diákjainkért” Alapítvány részére     30.000,-Ft 
      (kulturális rendezvények költségeihez.) 
 

- „Diákjainkért” Alapítvány részére     30.000,-Ft 
      (A Kodály Zoltán művészeti vetélkedő költségeihez.) 
 

- Búvópatak Alapítvány részére      100.000,-Ft 
      (szerzői és főmunkatársi tiszteletdíjakra.) 
 

- Képírás Művészeti Alapítvány részére     40.000,-Ft 
(A KÉPÍRÁS internetes folyóirat működtetésére és működési költségekhez.) 

 
- Képírás Művészeti Alapítvány részére     50.000,-Ft 

(kulturális események és filmek készítésének költségeihez.) 
 

- Mélyben és Reményben Alapítvány részére    40.000,-Ft 
     (programok dologi kiadásaihoz.) 

 
- Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére    80.000,-Ft 

(Művészeti Gála, a Kicsinyek Kórusainak Országos Fesztiválja és a Margit-Kerti 
Koncertek költségeihez.) 

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

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


