
1 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 

 
Testületi ülés ideje: 2018. június 14. 
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, a meghívott 
vendégeket és mindazokat, akik a Kapos Televízión keresztül kísérik figyelemmel az ülést. 
Megállapította, hogy a testület 18 tagja jelen van, így a Közgyűlés határozatképes.  
 
A két ülés közötti hozzászólását megelőzően, egy kellemes kötelezettségének tesz eleget, 
amikor egy kedves kolleganőjének köszöni meg a hosszú éveken keresztül végzett munkáját. 
Sárdi Zoltánné Marika köznevelési referens 16 évnyi gyakorló óvónői munkát követően a 
Pedagógiai Intézet munkatársa volt, 2000. óta van a hivatalban. Rendkívül lelkiismeretes, 
nagyon korrekt, a szakmáját imádó, az óvodásokat, óvónőket szerető és az óvodákért mindent 
megtevő kolleganőről van szó. Jó pihenést kívánt a nyugdíjas évekhez! 
 
Hozzászokhattak, hogy olyan időszakot élnek, amikor két Közgyűlés között sok minden 
történik. Öröm volt látni, hogy tovább lombosodik az Életfa, köszönthették az ifjú 
kaposváriakat szüleikkel és nagyszüleikkel együtt. Ebben az esztendőben még két alkalommal 
rendezik meg az ünnepséget. Sajnos többen is távoztak a közösségből. Kaposvár Városért 
kitüntetett Csonka Béla 81 éves korában hunyt el, az egykori donneri plébános Péteri Pál, 
valamint a Közgyűlés egy korábbi képviselője Bankné Mezővári Mária is elhunyt. Szeretteikkel 
együtt éreznek! Elmondta, hogy gőzerővel folynak a Németh István Program munkálatai, 
lerakták a kórház déli tömbjében egy új városrész alapkövét. Tájékoztatta a képviselőket az itt 
megvalósuló beruházásról. Lerakták a Kaposvári Közlekedési Központ alapkövét is, mintegy 
17 milliárd forint értékű beruházás valósul meg. Naponta 32 ezer kaposvári és környező 
településen élőnek könnyíti meg az életét az ország első ilyen beruházása. A város két pontján 
már látható a beruházás megkezdése. Csapadékvíz elvezetési munkálatokat kezdtek el 
megvalósítani, a város egyik legmélyebb pontjánál a vasútállomásnál csinálnak egy negyedik 
átereszt, amely a Kaposba viszi a csapadékot. Reméli, ez enyhíteni fogja az ott levő 
problémákat. A XXI. század első évtizedeinek legnagyobb veszélye a migráció és a 
klímaváltozás, ez ellen próbálnak küzdeni. Míg a migrációt lokálisan lehet kezelni, a 
klímaváltozást jóval nehezebb, de ebben élen járnak, mert példát mutatnak nagyon sok 
magyarországi és európai városnak is azzal, amit tesznek a környezetvédelemért. Örömmel 
tájékoztatta a testületet, hogy folyik a két nagy sportberuházás is, az uszoda és az aréna építése. 
Ma délután szeretettel vár mindenkit a Csiky Gergely Színház építkezésének a 
bokrétaünnepére. Számos új fejlemény történt a 180 milliárdos Németh István Program 
beruházásnál. Borhi Zsombor alpolgármester úr mutatta be a nemetistvanprogram.hu honlapot, 
ahol megtekinthetőek a beruházások. Köszönetét fejezte ki Szekeres Alán kollegájának, akinek 
nagyon sok munkája van a honlap elkészítésében. Bevezettek egy új ajándékot az óvodásoknak, 
minden gyermeket az óvodában töltött ideje alatt a város a Pécsi Állatkertben vendégül látja, 
természetesen a szüleikkel és az óvónőikkel együtt. A Polgármesteri díjat két díjazottnak adták 
át, az egyiket egy okos talpbetétért, a másikat egy mezőgazdasági automatizált öntözésért. A 
tudást a város jövőjének érdekében szeretnék kamatoztatni. A tavalyi díjazottak munkái részben 
már el is készültek. A Városligetben Sághegyi Adél építészmérnök utcabútorát adták át a 
fiataloknak, és a virtuális szemüveg is hamarosan átadásra kerül a Rippl-Rónai Emlékházban. 
Döntöttek arról is, hogy július 2-től augusztus 30-ig biztosítják a nyári gyermekétkeztetést a 
hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. Az idei évben kiterjesztették a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára is az ingyenes szünidei étkezés 
lehetőségét. Az elmúlt héten megemlékeztek a trianoni békediktátum 98. évfordulójáról. 
Díszpolgáruk dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző úr mondott ünnepi beszédet, Sarkadi Kiss 
János és Gál Laura pedig ünnepi műsort adott. Laurát egyébként is nagy megtiszteltetés érte, 
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Kásler Miklós miniszter úrtól az Apáczai Csere János díjat vehette át a napokban. Ezúton is 
gratulált neki. Egy hete a kaposvári tanítókat köszönthette pedagógusnap alkalmából. Köszönte 
ezúton is szolgálatukat! Végezetül egy olyan beruházásról szólt, amihez a mai képviselő-
testületi ülésen fogja kérni a jóváhagyást. Újabb kamerákkal bővítenék Kaposvár köztereit, 
annak érdekében, hogy az a biztonság, amit elértek tartós legyen. Meggyőződése, hogy a 21. 
században a biztonság az, ami megfizethetetlenné válik, és ha biztonságról beszélnek, abba 
beletartozik a közbiztonság is. 2,5 évvel ezelőtt 180 közterület figyelő kamerát tettek fel a 
városban, melynek eredményeként egy év alatt 3000-ről 1200-ra csökkent a regisztrált 
bűncselekmények száma, illetve a közterületeken elkövetett szabálysértések száma is több mint 
a felére szorult vissza. Ennek köszönhetően mára Kaposvár az egyik legbiztonságosabb várossá 
vált. 134 új kamerát kívánnak felrakni – köztük rendszámfelismerő kamerákat is –, így 314 
közterület figyelő kamera lesz a városban. Ismertette ennek fontosságát a képviselőkkel. A 
Magyar Kormánynál egy törvénymódosítást kezdeményezett, mivel nincsenek megfelelő 
szankcióik a vendéglátó egységet zárórát követően is működtetőkkel szemben. Főleg a nyári 
időszakban jelentkeznek a lakótelepeken egyre élesebben ezek a problémák.  
 
 
Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel napirendre  

- a közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről, 
-  a 2018. május 24-én bekövetkezett felhőszakadás következménye miatt benyújtandó vis 

maior pályázatról, 
- az élmény-és gyógyfürdő wellness részlegének bővítéséhez szükséges tulajdonosi 

hozzájárulás megadásáról, 
-  alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket, valamint a 
-  Kérdés napirendet. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4543   Száma: 18.06.14/0/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 08:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről 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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73/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére  

- a közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről, 
-  a 2018. május 24-én bekövetkezett felhőszakadás következménye miatt benyújtandó vis 

maior pályázatról, 
- az élmény-és gyógyfürdő wellness részlegének bővítéséhez szükséges tulajdonosi 

hozzájárulás megadásáról, 
-  alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket, valamint a 
- Kérdés napirendet. 

 
 

1. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek tájékoztatóiról és a 2018/19-es bajnoki 
idényre szóló támogatásokról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 
2. Előterjesztés a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda óvodavezetői 

(magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó megbízásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
3. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatói álláshelyére benyújtott pályázat elbírálásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
4. Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

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

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 
 

6. Előterjesztés a 2018. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

7. Előterjesztés intézmény és utca elnevezéséről 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

8. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programjának elfogadása ügyében 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
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9. Előterjesztés a 2018/2019-es nevelési év előkészítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

10. Előterjesztés intermodális pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közlekedés fejlesztése 
kapcsán telekcsoport újraosztás jóváhagyásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

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

12. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság vezető 
 

13. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

14. Előterjesztés a Közgyűlés 2018. évi munkatervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

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

 
16. Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az 

önkormányzati hátralékok alakulásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
17. Előterjesztés a közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 

  Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
     Balogh Beáta igazgató 
 

18. Előterjesztés a 2018. május 24-én bekövetkezett felhőszakadás következménye 
miatt benyújtandó vis maior pályázatról 

  Előterjesztő:   Szita Károly polgármester  
  Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

19. Előterjesztés az élmény-és gyógyfürdő wellness részlegének bővítéséhez szükséges 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

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

21. Kérdés 
 
 
Zárt ülésen: 
 

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

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

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

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

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

 
 
 

-----1. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek tájékoztatóiról és a 2018/19-es bajnoki 
idényre szóló támogatásokról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester elmondta, valamennyi sportegyesülettel egyeztetett, mielőtt 
elkészítették az előterjesztést. Átbeszélték a 2017/18-as bajnoki évet és beszéltek a 2018/19-es 
bajnoki évről is. Javasolta, hogy a közgyűlési előterjesztést – amely több mint 50 millió forinttal 
magasabb támogatást ad, mint az elmúlt évben – azzal a módosító javaslattal fogadják el, hogy 
az egyesületeknek be kell mutatni a 2017/18-as bajnoki év zárását.  
 
Monok Tibor a Kaposvári Kosárlabda Klub elnöke köszönte a többlettámogatást. Elkészül 
a város legnagyobb épülete az Aréna, kérte a képviselőket menyjenek el és nézzék meg. 
Szeressenek bele és maradjanak ott, szurkoljanak a klubnak. 

 
Szita Károly polgármester azzal a javaslattal élt, hogy a 2018/19-es bajnoki évnél csak a reális 
hiányt tervezzék be. Kíváncsian várja az új csarnokban a teltházas kosárlabda mérkőzéseket.  
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Borbély Csaba Fino Kaposvári Röplabda SE ügyvezetője tájékoztatta a testületet pár adattal 
alátámasztva, hogy mit szeretnének a kaposvári férfi röplabda tekintetében megvalósítani. 
Fiatal, tehetséges, elsősorban kaposvári kötődésű játékosokat szeretnének a csapathoz kötni és 
hosszútávon válogatott játékosokat nevelni belőlük. Ebben eddig is Kaposvár Megyei Jogú 
Város volt a legnagyobb támogatójuk, amit megköszönt. Bízik benne, hogy a várost továbbra 
is maguk mögött tudhatják, mint támogatót. 
 
Szita Károly polgármester gratulált a minden idők második legnagyobb női röplabdás 
eredményéhez Kaposváron. Úgy állapodott meg elnök úrral, hogy a támogatás feltételhez 
kötött, az extraliga az, amit el kell érniük. 
 
Orosz Ferenc az 1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club elnöke köszönetét 
fejezte ki a városnak a kapott támogatásért. A két évvel ezelőtt megemelt támogatásnak 
köszönhetően tudtak elindulni egy olyan úton, ami jó irányba tart. Igyekeznek felvenni a 
versenyt az élcsapatokkal. Folyamatosan nő a nézőszám, amit megpróbálnak tartani. Nagy 
álmuk, hogy megmutathassák magukat nemzetközi porondon is.  
 
Szita Károly polgármester ebben az esztendőben lett TAO sportág a röplabda, ezért kellett 
kiemelt támogatást adniuk. A következő bajnoki évben elvárás, hogy hatékonyabb legyen a 
TAO támogatások megszerzése. Elmondta, a vízilabdások azok, akik nagyon hatékonyan ki 
tudják használni a TAO-t, ez segítség a klubnak és a városnak is.  
 
dr. Dobos Pál a Kaposvári Vízilabda Klub elnöke köszönetét fejezte ki a városnak a 
támogatásért. Elsősorban nevelő egyesület, és arra a legbüszkébbek, hogy a következő évi 
keretben a 14 játékosból 6 kaposvári nevelésű. A jövőben azon fognak dolgozni, hogy 
bekerüljenek a felsőházba, és olyan körülményeket teremtsenek az új uszodába, ahova 
mindenki szívesen jár. 
 
Szita Károly polgármester itt is kiemelte az utánpótlás nevelést, ezzel nagyon sok fiatalnak 
adnak lehetőséget, hogy sportoljon és egészséges legyen, ez minden sportágra vonatkozik. A 
Bene Akadémiáról annyit kell tudni, hogy a legnagyobb TAO felhasználó a beruházások 
tekintetében. A mostani támogatás egy része működési támogatás, másrészt infrastruktúrát 
fejleszt.   
 
Horváth Krisztián a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 
sportigazgatója köszönetét fejezte ki költségvetésük támogatásáért. A TAO források teszik ki 
a bevételük döntő forrását, elnök úrral dr. Kéki Zoltánnal az az elv született, hogy csak azok a 
források mehetnek be TAO igénybe, amelyekről egyeztettek a Városházával. Ennek keretében 
a várossal egyeztetve 6 ovifoci pályát szeretnének létesíteni. Kérték a szakmai vezetést, hogy 
az eddigi modell helyett teljesen új struktúrát alakítsanak ki.  
 
Szita Károly polgármester elmondta, egyenként fognak dönteni majd a TAO önrészről. Jó 
esélye van egy új műfüves pálya építésének. A Bene Akadémiának a legfontosabb feladata az, 
hogy biztosítani tudja a Rákóczi játékos állományának a zömét. Gratulált a Rákóczi csapatának 
az NB II-be való feljutáshoz, ez szép siker volt. Várják a Kft-től is a 2017/18 évi hiteles 
beszámolót  
 
Herczeg Erik a Kaposvári Labdarúgó Kft. ügyvezetője köszönetét fejezte ki a támogatásért, 
amit az elmúlt években a Kft-nek jutattak. Három éve nagyon mélyről indultak, de vissza 
jutottak a másodosztályba. Tájékoztatta a Közgyűlést a Kft. célkitűzéseiről. 
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-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő elmondta, 2014-ben adott a város 60 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást a labdarugó csapatnak. Polgármester úr akkor úgy nyilatkozott, hogy „a város 
sportpolitikai és stratégiai célja is az, hogy NB I-es futball legyen Kaposváron”.  Változott-e ez 
a sportpolitikai- és stratégiai cél? Előteremthető-e az évi plusz 600-700 millió forint, amely az 
első osztályú szerepléshez kell? A FINO röplabda beszámolója nemes egyszerűséggel intézi el 
a bajnoki helyezést: hányadik lett a csapat? Második! Sajnálatosnak és meglepőnek tartotta, 
hogy még csak nem is érinti a bajnoki döntő furcsa közjátékát. Mint élsportoló, később, mint 
sportvezető, aztán, mint szurkoló több, mit 55 éve kíséri figyelemmel az élsportot. Olyat 
azonban csak néhány hete tapasztalt, hogy egy sokszoros bajnokcsapat, bajnokaspiráns a 
pályaválasztói jog feladására kényszerüljön, és ezzel elveszítse a reális esélyét az újabb bajnoki 
cím elnyerésére. Mindez a nemzeti sportváros, Kaposvár röplabda csapatával történt meg. 
Döbbenetesnek tartja. Az elnöki beszámoló miért nem értékeli a történteket? Ennyire elég volt 
a bajnoki címekből? A körcsarnokot használó csapatok – a beszámolók szerint - arra 
számítanak, hogy a bajnoki szezon második felében már a Dr. Bodosi Mihány Arénában fognak 
játszani. Kérdése volt, miért nem tudnak arról, hogy néhány héttel ezelőtt az Aréna kivitelezési 
szerződése módosításra került? Fontos tudni, hogy az új befejezési határidő 2019. március 31. 
Fontos tudni azt is, hogy - figyelembe véve a használatbavételi engedélyezési eljárás 
időtartamát – a két élcsapat csak akkor tud a következő szezonban, az Arénában bajnoki 
mérkőzést játszani, ha mindkét csapat a bajnoki döntőbe jut. Az elmúlt évben Polgármester Úr 
a napirendi pont összefoglalójaként a következőt mondta Monok Tibornak, a Kosárlabda Klub 
Kft ügyvezetőjének: „azt kérem elnök úrtól, hogy működtessen a 2017/18-as bajnoki évtől 
kezdődően egy nagyon erős elnökséget maga mellett önmaga segítésére, amit rendkívül 
fontosnak tartok a későbbi stratégiai döntéseik mellett is”. Kik a tagjai a létrehozott 
elnökségnek? Milyen stratégiai döntésekben adtak tanácsot?  
 
Kiss Tamás képviselő olvasható az előterjesztésben, hogy a Kosárlabda Klub költségvetése 
jelenleg 67 millió forint hiányt mutat. Kérdése volt, mekkora az esély arra, hogy ezt a hiányt 
megszüntessék, ha nem sikerül az önkormányzat kipótolja-e plusz támogatással?  
 
Szita Károly polgármester javasolta a Rákóczi tulajdonosainak, hogy olyan NB II-es csapatot 
építsenek, amely tele van hazai játékosokkal és fiatalokkal, így magasabb az MLSZ támogatás 
is. Célként tűzzék ki, hogy megtartják az NB II-es helyüket. A röplabdások esetében a sajtóból 
értesült a történtekről. Kérte, hogy válaszolják meg képviselő úr kérdését. 
 
Borbély Csaba Fino Kaposvári Röplabda SE ügyvezetője a bajnoki döntőre viszonylag szűk 
időintervallum állt rendelkezésre. Miután bejutottak a döntőbe egyeztetéseket folytattak, de 
nem találtak helyszínt Kaposváron. Méltatlannak tartották, hogy egy bajnoki döntőt egy iskola 
tornatermében, vagy szomszédos településen játszanak le. Sok lehetséges rossz variáció közül 
úgy ítélték meg, hogy a legkevésbé rosszat választották. Sajnos mérkőzéslabdáról vesztették el 
a bajnoki döntő utolsó mérkőzését.  
 
Szita Károly polgármester módosult a befejezési határidő, de nem az Aréna esetében, hanem 
a raktárépületre vonatkozóan, csak együtt van a két szerződés.  
 
Monok Tibor a Kaposvári Kosárlabda Klub elnöke 67 millió forint hiánnyal tervezték a 
költségvetést. Felelősséggel gazdálkodó szervezet, így nem írhattak olyat, amire nincs aláírt 
szerződésük. Ezeket a hiányokat pótolni fogják és tájékoztatni fogják a testületet. Polgármester 
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úr által kért elnökség megalakult, egész évben dolgozott, tagjai: Sárdi Péter, Stickel Péter, Dér 
Tamás, Puska Zoltán és ő maga. Évközben voltak problémák, amikor a sorozatos vereségek 
voltak és az edző is lemondott, akkor jó volt, hogy volt egy ilyen elnökség és ezeket a 
problémákat meg tudták beszélni. Jónak tartja, hogy ilyen elnökség áll a klub mögött és a 
költségvetés kialakításánál is segítségére voltak. Intenzívebben dolgozik a klub, mint előtte. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő úgy érzi, a kosárlabdában mindent megtapasztalhatott, amit egy volt 
NB I-es játékos, és mint egy volt sportvezető megtapasztalhatott. Szurkolóként is figyelemmel 
kíséri a kosárlabda első és második osztályát, a játékosok mozgását. Tudja milyen nehéz a 
fizetőképtelenség miatt elveszített bizalmat visszaszerezni. Tudja, milyen nehéz dolog a ki nem 
mondott középszerűség ellen küzdeni. Elmondta, a közgyűlési hozzászólás 3 perces időtartama 
nem ad lehetőséget az elmúlt szezon megalapozott értékelésére. Az előterjesztésben leírt 
értékeléssel alapvetően egyetértett, de szűkszavúnak tartotta a következő szezon célkitűzéseit 
megfogalmazó részt. Két dolgot azonban tudatosítani szeretne a kaposvári kosárlabda csapat 
tervezett – az elmúlt évinél 30 millióval nagyobb - 165 milliós költségvetése – ha teljesül is - 
az első osztályú csapatok közül az egyik legszerényebb lesz. Ezzel a költségvetéssel a reális cél 
a 9-12. hely lehet, nagy szerencsével talán a nyolcadik. Az ügyvezető 5 külföldi játékos 
igazolását tervezi. Véleménye szerint ebből a költségvetésből csak 5 huszadrangú légióst lehet 
igazolni, ez viszont pénzpocsékolás lenne. Azok közé tartozik, akik azzal értenek egyet, hogy 
három – a csapat gerincét alkotó – megbízható, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó, átlag 
feletti tudású játékosra érdemes áldozni. Az első nyolcba kerüléshez ez elegendő lehet, ha a 
három külföldi kiegészül megfelelő szellemű, a csapat játékához hozzátenni tudó, 
„zongoracipelő” magyar játékosokkal. Véleménye szerint többre a 165 millióból nem futja. A 
röplabda esetében példa nélkülinek tartja, hogy az NB I-es csapat lemondjon bármilyen 
körülmények között a pályaválasztási jogról.  
 
Csutor Ferenc tanácsnok munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudott részt venni a 
sportbizottság ülésén, ezúton gratulált a csapatoknak az elért eredményekhez. Elismerésre 
méltó, hogy hogyan foglalkoznak az utánpótlással, mennyi gyerek vesz részt ezeken az 
eseményeken és űzi a csapatsportágakat. Véleménye szerint büszkének kell lenniük, hogy ennyi 
gyerek ennyi sportágban versenyezhet és eredményeket ér el. Legyenek büszkék arra is, hogy 
a vezetők és edzők mind kaposváriak. 
 
Szita Károly polgármester kérte, hogy döntsenek arról a kiegészítő határozati javaslatról, 
hogy a támogatás akkor folyósítható, ha beszámolnak a 2017/18 bajnoki év gazdasági 
eredményeiről. 
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Szavazás eredménye 

 
#: 4544   Száma: 18.06.14/1/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 09:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a módosító 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: 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4545   Száma: 18.06.14/1/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 09:06  
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: 
 
74/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kiemelt sportszervezetek 
tájékoztatóiról és a 2018/19-es bajnoki idényre szóló támogatásokról szóló előterjesztést és az 
alábbiak szerint határozott: 
 
1) A Közgyűlés a sportszervezetek részére a 2-9.) pontokban meghatározott támogatásokat 

biztosítja, azzal, hogy az önkormányzati támogatás formájáról a kifizetések időpontját 



11 

 

megelőzően köteles a sportszervezet vezetője írásban nyilatkozni, amennyiben jelen 
testületi döntés meghozataláig arról nem rendelkezett. A határozatban szereplő támogatási 
összegek függetlenül a támogatási formától bruttó összegek, szponzoráció esetén az ÁFA 
összegét tartalmazzák. A sportszervezetek részére nyújtott pénzbeni források biztosításának 
feltételeit a felek szerződésben rögzítik. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2018. augusztus 31. 

 
2) A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére az alábbi támogatásokat biztosítja: 

 
Működési támogatás (szponzoráció): 45.580.000 Ft 
 
ütemezése: 2018. július 10-ig 3.810.000 Ft 
                   2018. november 10-ig 19.050.000 Ft 
                   2019. március 10-ig 22.720.000 Ft 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2018. július 10. 
 

3) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda SE részére az alábbi támogatásokat biztosítja: 
 

Működési támogatás: 45.000.000 Ft 
 
            ütemezése: 2018. II. félév 
                                     utánpótlásnevelés 12.000.000 Ft  

                         de minimis 16.000.000 Ft 
                   2019. I. félév 
                         utánpótlásnevelésre 3.000.000 Ft 
                         szponzoráció   4.000.000 Ft 
                         de minimis 6.000.000 Ft 
                         (támogatási jogcímről később nyilatkoznak) 4.000.000 Ft 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2018. augusztus 05. 

 
4) A Közgyűlés a 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére az alábbi 

támogatásokat biztosítja: 
 

Támogatási forma: amatőr sport 
Működési alaptámogatás: 8.418.000 Ft 
Kiegészítő támogatás (+50%): 4.209.000 Ft 
(Feltétel: a csapat bekerül az Extraligába, és  
az 1MCM Kft szponzor is nyújtja a + 50 % 
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támogatást) 
 
Ütemezés: 2018. augusztus 10-ig 2.104.500 Ft 

                              2018. október 10-ig 2.104.500 Ft 
                              2018. december 10-ig 2.104.500 Ft 
                              2019. február 10-ig 2.104.500 Ft 

 
Az 50%-os kiegészítő támogatás akkor kérhetik, ha bejutnak az Extra Ligába. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2018. augusztus 10. 

 
5) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely SE részére az alábbi 

támogatásokat biztosítja: 
 

Támogatási forma: amatőr sport: 
      Működési támogatás: 16.500.000 Ft 

Ütemezés: 2018. augusztus 10-ig 2.500.000 Ft 
                  2018. szeptember 10-ig 2.500.000 Ft 
                  2018. október 10-ig 3.000.000 Ft  
                  2018. november 10-ig 3.000.000 Ft  
                  2018. december 10-ig 3.000.000 Ft 
                  2019. január 10-ig 2.500.000 Ft 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2018. augusztus 10. 

 
6) A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub Kft. részére az alábbi támogatásokat biztosítja: 
 

Működési alaptámogatás: 38.100.000 Ft 
Kiegészítő támogatás: 7.000.000 Ft 
(Feltétele, hogy a felnőtt csapat bekerüljön a felsőházba) 
 
Ütemezés: 2018. III. negyedév de minimis  10.000.000 Ft 
                  2018. IV. negyedév de minimis 10.000.000 Ft 
                  2019. I. negyedév szponzoráció 18.100.000 Ft 
 
Kiegészítő támogatás feltételének teljesülése esetén 

                2019. II. negyedév szponzoráció 7.000.000 Ft 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2018. július 31. 
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7) A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub részére a városi létesítmények bérleti díjának 
TAO önerejére 2018. június 30-ig 5.000.000 Ft utánpótlás támogatást biztosít. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2018. június 30. 
 

8) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére az alábbi 
támogatásokat biztosítja: 
 

a) Működési támogatása (utánpótlás TAO pályázat önerő)        13.565.317 Ft 
Ütemezés: 2017. II. félév (1.130.443 Ft x 6 hó: 6.782.658 Ft 
                  2018. I. félév (1.130.443 Ft x 6 hó) 6.782.659 Ft 
 

b) A Cseri úti műfüves nagypálya TAO forrásból történő felújításához szükséges 
önerőre 20.333.958 Ft támogatást a kivitelezés pénzügyi teljesítésének 
időpontjáig. 

c) Az Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2018. II. félévben felmerülő 
üzemeltetési kiadásaihoz 7.500.000 Ft támogatást havi ütemezésben. A 
sportpanzió üzemeltetési tapasztalatai alapján a testület a 2018. decemberi ülésén 
dönt a 2019. I. félévi üzemeltetés önkormányzati támogatásáról. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
   

9) A Közgyűlés a Kaposvári Labdarúgó Kft. részére az alábbi támogatásokat biztosítja: 
 

a) NB II-es felnőtt labdarúgó csapat működéséhez:            60.000.000 Ft 
         Ütemezés: 
              2018. III. negyedév de minimis 15.000.000 Ft  
              2018. IV. negyed év szponzoráció (5.000.000 Ft x 3 hó) 
 15.000.000 Ft 
              2019. I. félév szponzoráció (5.000.000 Ft x 6 hó) 30.000.000 Ft 

b) A Rákóczi Stadion bérleti díj kompenzációjára: 
        2018. II. félév 1.834.140 Ft/hó x 6 = 11.004.840 Ft 
        2019. I. félév 1.834.140 Ft/hó x 6 = 11.004.840 Ft 

 
c) A Rákóczi Stadion üzemeltetésére (elszámolási kötelezettséggel)  

        2018. II. félév 14.069.313 Ft 
        2019. I. félév 14.069.313 Ft 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
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10) A Közgyűlés a 2018/2019-es bajnoki évadban nem határoz meg a kiemelt sportszervezetek 
részére eredményességi támogatást, tekintettel a sportszervezetek működési támogatásának 
jelentős (többnyire az eredményességi támogatás összegével azonos) emelése miatt. A 
közgyűlés a bajnokságokban, illetve a Kupa sorozatban kiemelkedő eredményt elérő 
sportszervezet részére egyedi döntés alapján biztosít többlet támogatást.  
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2019. június 30. 

 
11) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a működési célú támogatások az 2-9.) pontban megjelölt 

részletekben kerülnek kifizetésre a sportszervezetek részére. Ettől a Polgármester rendkívül 
indokolt esetben eltérhet a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2019. június 30. 
 

12) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia részére a 
2017/2018-as bajnoki időszakra az utánpótlás TAO pályázat önerőre jóváhagyott működési 
támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elkészítésének határidejét 2018. szeptember 30-
ra módosítja.   
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
13) A Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki a kiemelt spotszervezeteknek a 2017/18-

as bajnoki évadban nyújtott szereplésükért. Köszönetet mond a szponzoroknak, az elért 
eredmények támogatóinak. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő:    2018. június 30. 
 

14) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a kiemelt spotszervezetek részére megítélt támogatások 
folyósításának feltétele, hogy a sportszervezetek a 2017/18-as bajnoki évad gazdálkodásáról, 
gazdasági eredményeiről hitelt érdemlően beszámoljanak. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Péterné Szarka Klára sport referens 
Határidő:    2018. december 31. 
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-----2. Előterjesztés a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda óvodavezetői 
(magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó megbízásról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Kaszás Hajnalka pályázót, aki érvényes pályázatot 
nyújtott be az óvodavezetői beosztás ellátására.  Molik Edit óvodavezető nyugdíjba vonulása 
miatt vált szükségessé a pályázat kiírása.  
 
Kaszás Hajnalka pályázó elmondta, pályázatát elkészítette és benyújtotta, a helyzetelemzésre 
épülő 5 éves vezetői programját kitűzte. Megfogalmazta céljait, feladatait a pedagógiai munka, 
az infrastruktúra, a humánerőforrás és a kapcsolatrendszer fejlesztésére vonatkozóan. Ismertette 
a képviselőkkel az óvodavezetői motivációját. Igazi vezetői kihívásnak tartja az intézmény 
gazdaságos működtetését. Vezetői munkájában építeni kíván az eddigi értékekre, 
eredményekre, amit azonban szeretne meghaladni, újabb sikereket elérni, egy jó hírű 
gyermekközpontú óvodát működtetni, amelyre büszke lehet a város. 
 

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

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

 
 
Szita Károly polgármester nagyon jó óvodai közösségbe került a pályázó akkor, amikor 
Kaposvárra jött. Évente legalább egyszer időt szakít rá, hogy meglátogassa valamennyi 
óvodájukat, mert fontosnak érzi. Véleménye szerint nagyon jó óvónőik vannak és rendkívül jó 
közösséget alkotnak. Gratulált a pályázatához, jó munkát kívánt! 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4546   Száma: 18.06.14/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 09:15  
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: 
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75/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai 
Központi Óvoda óvodavezetői – magasabb vezetői – beosztásának ellátására vonatkozó 
megbízásról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 
2018. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig megbízza Kaszás Hajnalkát a 
Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda óvodavezetői – magasabb vezetői – 
beosztásának ellátásával. 
 Illetménye:  511.560,-Ft 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő: 2018. június 18. (közlésre) 

2018. augusztus 31. (a magasabb vezetői megbízás elkészítésére) 
 
 

-----3. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatói álláshelyére benyújtott pályázat elbírálásáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester megköszönte dr. Fülöp Péter igazgató úr pályázatát és azt, hogy 
benyújtotta. Kérte, egészítse ki pályázatát.  
 
dr. Fülöp Péter pályázó megköszönte az eddig kapott bizalmat. A sok konfliktus, nehéz döntés 
ellenére egy erős társulat zárja ezt az évadot. A nézőszám csökkenés minimalizálása volt a cél, 
hisz jelenleg egy 33 %-kal kisebb nézőtéren tevékenykednek. Zajlik az évtized beruházásai 
között a teátrum felújítása is, amely, ha elkészül európai hírű és minőségű színháza lehet 
Kaposvárnak. Elmondta, a felkért művészeti vezetővel azért kívánnak tenni és dolgozni a 
következő években, hogy szakmai igényességgel, kellő alázattal és szorgalommal azon 
dolgozzanak, hogy az évtized fordulóján Kaposváron mindenki büszkén elmondhassa, hogy új 
legenda született. Társulatot építenek és terveznek tovább bővíteni, igyekeznek a rendelkezésre 
álló forrásaikat optimalizálni. Abban bízik, hogy egyszer olyan beszámolóval áll a Közgyűlés 
elé, hogy sikerült növelni a bevételeiket és a forrásaikat. Ismertette a célkitűzéseit meghatározó 
folyamatokat, a pályázat kedvező elbírálása esetén a művészeti vezetővel megvalósítandó 
feladatokat. Véleménye szerint a 21. század színháza nagy változásokon megy át, a 
marketingnek minden egyes területen komoly szerepe van. Siófok – Keszthely – Kaposvár 
háromszögben képzelik el a színház piacát, és úgy gondolják, hogy ennek a színháznak többnek 
kell lennie, mint egy vidéki kőszínház. Régiós kulturális központtá kívánják fejleszteni a 
társművészetek bevonásával.  
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok a Siófok – Keszthely – Kaposvár háromszöggel kapcsolatban nem 
gondolja, hogy ez nem túl nagy ambícióval rendelkező vállalkozás? Azt említette, hogy a régió 
kiemelkedő kulturális intézménye szeretne lenni a színház, célközönségnek meglehetősen 
kevésnek tartja ezt a háromszöget. Kérdése volt, valóban úgy gondolja, hogy ez lehet a Csiky 
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Gergely Színház célközönsége, vagy másként értelmezi ezt a háromszöget? Hogyan értékeli az 
ez évi Színházi Bienálét, mennyire tartja eredményesnek? Erős a pályázatban a nemzetközi 
szerepvállalás, a nemzetközi porondon történő megjelenés. E tekintetben van egy vállalás, 
amelynek fókuszában a Balkán áll. Kérdése, miért pont a Balkán? A pályázatban a sok adat 
mellett a nézőszám alakulása nem került feltüntetésre. Említi a pályázatban, hogy a következő 
időszakban szükség van néhány színész felvételére, hiszen hiányoznak azok a karakterek, 
melyek lehetővé tennék, hogy szélesebb körű megjelenése legyen a daraboknak. Ez meglátása 
szerint a bérköltségeket illetően kevésbé mutatkozik meg abban a táblázatban, ami pályázatában 
szerepel. Mi lehet ennek az indoka, mennyi új színész felvételével számol igazgató úr a 
jövőben? Megjelölte pályázatában a bruttó bérköltségét is, ez 750 ezer forint volt. Ehhez képest 
a határozati javaslat 1.100 ezer forintos bruttó bért jelent. 350 ezer forint költségtérítést is 
megjelölt, ez össze lett vonva a bérköltséggel? Polgármester úrtól megkapta a választ, köszönte. 
 
Kováts Imre képviselő a pályázat első oldalán azt írja, hogy „2015 nyarán a korábbi rossz 
gazdálkodási döntések és a fegyelmezetlen gazdálkodás következtében a teátrum gazdaságilag 
igen nehéz helyzetben volt. Az adminisztrációban dolgozó kollégáim alapos- és a társulat 
fegyelmezett munkájának, valamint az új gazdálkodási szemlélet bevezetésének köszönhetően 
2015 végére sikerült növekvő pályára állítani az intézményt”. Ez azt jelenti, néhány hét alatt 
rendbe hozta a színház gazdálkodását. Mivel jellemezhető a társulat fegyelmezett munkája és 
az új gazdálkodási szemlélet? Mit jelent a „növekvő pálya” a színház esetében? Pályázatában 
azt írja, 2018 végére visszaköltöznek az új épületbe. Ennek megfelelően tervezte meg a 2019. 
évi költségvetést? 33. oldalon azt írja, „kalkulálunk azzal, hogy a régi-új épületben a 
díszletköltségek-, az üzemeltetési- és bérköltségek jelentősen emelkednek. Egyértelmű, hogy – 
bár növekszik a jegy- és bérletbevétel dinamikája - a jelenlegi támogatási kondíciók mellett 
nem lehet majd üzemeltetni a színházat”. Ezzel szemben a 33. és a 34. oldalon lévő táblázatok 
adatai szerint - a 2018. évi 413 400 ezer forint támogatással szemben 2019-ben 40 millióval 
magasabban számol 465 millió forinttal.  A furcsa számára az, hogy a régi épületben, a teljes 
évnek tekinthető 2016-ban az anyagi ráfordítás 307 619 ezer forint volt, az új épület esetében 
2020-ban, teljes évben 310 millió forint. Lényegében változatlan ráfordítással kalkulál. 
Mekkora üzemeltetési költség-növekedéssel számol?  Azért szerepel 2020-ban a 2016-os 
anyagi ráfordítással azonos összeg, mert az új épület teljes üzemeltetési költségnövekedését 
meg tudja spórolni? A 33. és a 34. oldalon két pénzügyi táblázat szerepel két gazdálkodási 
ciklus összehasonlíthatósága érdekében, azonban a 2016-2018 évek gazdálkodását bemutató 
táblázat (eredmény kimutatás) adatai nem összehasonlíthatók a 2018-2022 évek gazdálkodását 
bemutató (költségvetési tervek) táblázat adataival. Miért nem azonos adattartalommal készültek 
a táblázatok? A 2018-2022 évek tervezett gazdálkodását bemutató táblázatban miért nem a 
2016-os teljes év szerepel kiinduló, összehasonlítható adatként? A Szakmai Bizottsághoz 
intézné kérdését, mire alapozzák, hogy megalapozottnak látják a pályázat gazdasági részét? 
Nem világos, hogy a színház gazdálkodását jelentősen befolyásoló önálló raktár-, és 
gyártóbázis létesítését, a díszletgyártó műhely újraindítását milyen forrásból akarja kivitelezni? 
A 31. oldalon azt írja, hogy „2017-ben a színház 99 magyarországi település és 2 külföldi 
helyszínre, több mint 100 előadást ajánlott ki, ebből 18 előadás valósult meg.” Később, 2018. 
évre vonatkozóan azt írja „figyelembe véve az előzetes megállapodásokat a tájelőadások 
számának növekedésével kalkulálunk”, ezt azonban nem számszerűsíti. A 37. oldalon írja, 
„célom, hogy az igazgatói ciklus végére évente 50-60 székhelyen kívüli előadást tudjunk 
tartani”. Az 50-60 tájelőadással elérhető-e, hogy – amint azt a 24. oldalon megfogalmazza - 
„vezetői célom a Csiky Gergely Színház 2023-ra a régió központi kulturális szolgáltatójává, 
valamint az ország egyik vezető vidéki teátrumává váljon”? 
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dr. Fülöp Péter pályázó a Siófok – Keszthely – Kaposvár háromszög nem azt jelenti, hogy 
Keszthelyen és Siófokon szeretnének színpadot létesíteni, hanem azt jelenti, hogy meghúzva a 
háromszög szárait, attól 50-100 km-es körzetben meghatározva kell érteni. Véleménye szerint, 
ha ezt a földrajzi területet körbehatárolják, régióként definiálható és ezt a régiót tekintik a 
színház piacának. Azt gondolja, az a romantikus visszavágyódás, amit sokszor 
megfogalmaznak, hogy bezzeg régen jöttek Budapestről az előadásra és teltházas előadások 
voltak, annak vége van. Azt gondolja lehetőségként felmerül, ha a 67-es gyorsút elkészül, reális 
alternatívája legyen a Balaton déli partjának egy esti kulturális szórakozás megválasztásakor 
egy kaposvári színházi előadás. A fokozatosság elvében hisz, túl nagyot álmodni nem 
felelősségteljes. Költözzenek vissza, lakják be a házat, kezdjenek el működni, nézzék meg ez 
milyen lehetőségeket ad és hogyan tudják eltalálni a nézői ízlést. A következő időszaknak lehet 
az elképzelése, hogy a régión túlterjeszkedve meghatározzák a céljaikat. A tájelőadásokkal 
kapcsolatban, az évi 50-60 tájelőadás meghatározását nem tartja irreális célnak. A Magyar 
Teátrumi Társaság és a hazai kultúrházak által alapított szövetség megállapodása értelmében 
kiemelt cél az, hogy azokra a településekre, amelyek nem rendelkeznek állandó társulattal és 
kőszínházzal, a kőszínházak juttassák el a magas kultúrát. Olyan előadásokkal szórakoztassák 
a települések állampolgárait, amelyek minőségiek. A 99 kiajánlásból megvalósult szerény szám 
tűnhet sikertelenségnek, viszont fontos hangsúlyozni, hogy nagyon sok tényező befolyásolja 
azt, hogy valójában hány előadás tud megvalósulni. A meghívó és tőlük árajánlatot kérő 
intézmények pályáznak azért, hogy meghívhassák őket. Ha sikertelenül szerepelnek a 
pályázaton, nincs forrásuk a meghívásra, nem tud megvalósulni az előadás. Másik fontos 
szempont, hogy nem tudnak bármikor kimozdulni, bonyolult egyeztetési folyamat, hogy a 
székhelyen is meg tudják tartani az előadásokat és tudjanak utazni. A 2018-as pénzügyi évben 
a megvalósult és lekötött szerződések szerint 20 tájelőadásnál tartanak, amivel már 
meghaladták a 2017 évi számokat. Ha megnézik a mai magyar színházi szférát, nagyon sok féle 
fesztivál van. Amikor abban gondolkodtak, hogy legyen Kaposváron valami unikális, ami 
máshol nincs, akkor az bizonyult helyes döntésnek, hogy nyissanak a Balkán felé, onnan 
merítve tudnak létrehozni valamit, ami máshol nincs. Azt gondolja az utóbbi évek legsikeresebb 
bienáléján vannak túl, több mint 2700 nézőt tudtak az előadásokon leültetni. Abban állapodott 
meg a bienálé szervezőivel, ha a város is partner tud lenni, akkor két év múlva változtatnak az 
időponton és megpróbálják egy márciusi időpontra szervezni. Úgy gondolja, akkor közel 100 
%-os házat lehet garantálni. A társulatépítéssel és a bérköltségekkel kapcsolatban 
következetesen hajtotta végre azt az egyébként belülről jövő társulati elvárást, hogy 
csökkentsék a vendégek számát. Úgy gondolja ez sikerült, ennek szellemében állították össze 
az évadot. A költségvetést annak tükrében, hogy növekszik a társulat létszáma tarthatónak 
gondolja. A napokban jelentették be, hogy tovább csökken a munkáltatói terheknek a 
szerepvállalása. Nagyon komoly és nagyon hosszú hónapok munkája volt, hogy eljutottak az 
év végére 2015-ben arra a pontra, hogy a korábbi negatív mérlegeredményt sikerült pozitívvá 
átfordítani. 2019-es költségvetés annak szellemében készült, hogy valamikor az év tavaszán a 
műszaki átadást megkezdve el tudnak kezdeni visszaköltözni a házba. Költségtervek kerültek 
leadásra, polgármester úrral abban állapodtak meg, hogy folyamatos egyeztetésben lesznek és 
szükség szerint a színház azokat a forrásokat, amik támogatják, azokat megkapja. Az új 
színházépület 40 %-kal nagyobb épület lesz, ugyanakkor energia hatékony épület is lesz. 
Becslések állnak rendelkezéseikre, erre alapozva nehéz konkrétumokat megfogalmazni. A 
raktár és gyártóbázissal kapcsolatban szintén egy tervet, víziót fogalmaztak meg és írtak le. 
Ennek mi a fedezete és forrása a következő évek legfontosabb munkája, hogy előteremtsék. 
Nem gondolja, hogy ezt a forrást a városnak kell biztosítania, azon fog dolgozni a következő 
években, hogy ezt megvalósíthassák. Munkahelyeket tudnak teremteni, a jelmez- és díszlet 
áraikat tudnák csökkenteni és kiszolgálni más kulturális intézményeket, akár a határon túl is.  
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-----Hozzászólások----- 
 

dr. Giber Vilmos tanácsnok a Szakmai Bizottságban való részvételüket alpolgármester 
asszonnyal megtisztelőnek tartotta. Nemcsak színészi oldalról volt erős az összetétel, de a 
miniszteri biztos is itt volt, aki közgazdász. A bizottság megállapította, hogy ilyen részletes 
pályázattal régen találkozott. A vélemény a bizottság egyhangú támogatásával alakult ki és úgy 
gondolja pénzügyi, közgazdasági vonalon biztos kezekben lesz a színház. Véleménye szerint 
Olt Tamás művészeti vezetővel sikeres színházi évek elé néznek Kaposváron. 
 
Felder Frigyes tanácsnok biztos benne, hogy igazgató úr egy kiváló pénzügyi szakember, mint 
ahogy a pályázatából is kiderül és bizonyította is, hogy alkalmas a színház vezetésére. Mégsem 
fogja az előterjesztést támogatni és nem a személye miatt. Úgy gondolja, hogy egy színház 
vezetésére egy művész sokkal alkalmasabb, akinek víziója van, hogy mit akar egy színházzal 
és a mögötte álló menedzsment pedig segít abban, hogy ezt megvalósítsa. Most ez fordítva 
történik. Azt a koncepciót, amire a színház vezetése készül, nem tudja támogatni.  
 
Pintér Attila tanácsnok a pályázatot illetően csatlakozva Felder Frigyes képviselő társához a 
koncepcióról korábban már döntött a Közgyűlés, igazgató úr pályázatot adott be. Nyilvánvaló, 
hogy ez a pályázat nem tükrözheti azt a szemléletet, mintha művész adta volna be, mert 
ügyvezető igazgatói pályázat került kiírásra. A pályázat azt tükrözi, aki benyújtotta, egy 
menedzser szemléletet képvisel, marketing szemléletet, komoly kommunikációs szemléletet 
képvisel, megpróbál nyitni a nemzetközi színtér felé. Kellemes meglepetésként érte a turisztikai 
vonatkozású megállapítás a pályázatban, ami üdvözlendő. Véleménye szerint kár olyat elvárni 
ettől a pályázattól, mint egy klasszikus igazgatói pályázattól, de a magyarországi színházi 
gyakorlatot követve kellett volna kiírniuk a pályázatot és erre művész embert kellett volna 
felkérni, illetve megbízni. Tisztában van azzal, hogy igazgató úr örökölt egy helyzetet, amiből 
építkeznie kell. A korábbi színház igazgató művész volt, de nem tudta tovább vinni azt az 
örökséget, amit kapott. A színház teljesítményében törés következett be, amit a nézőszám és a 
bérletszám csökkenése is megmutat. Egy perc hozzászólási idő megadását kérte. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4547   Száma: 18.06.14/3/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 09:54  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület 1 perc hozzászólási idő megadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 70,59 66,66 
Nem 3 17,65 16,67 
Tartózkodik 2 11,76 11,11 
Szavazott 17 100.00 94,44 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Pintér Attila tanácsnok tisztában vannak azzal, hogy ennek a városnak az abszolút védjegye 
a Csiky Gergely Színház, ezért fogalmaznak meg ennyi kérdést, kritikát, véleményt, mert 
aggódnak a színház miatt. Képes lesz-e a színház ismét azt a színvonalat elérni, amit korábban 
elért?  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok úgy gondolja, a Csiky Gergely Színház Kaposvár kincse, ezért 
nagyon fontosnak tartja, hogy ki vezeti az elkövetkező időszakban ezt a színházat. dr. Fülöp 
Péter pályázatát támogatja, véleménye szerint nagy feladat 2019 után fog jelentkezni. 
Észrevételként elmondta, jó ötletnek tartja, hogy egy versfesztivált is szervezzenek az 
elkövetkező időszakban és üdvözölte a színházi fesztivált, akkor is, ha a balkán felé kell nyitni. 
Fontosnak tartja azt az ötletet, hogy szinkron szerepekre lehetőséget kellene biztosítani a 
színművészeknek. Jó lenne a színházon belül egy önálló szinkronműhely létrehozását 
megvalósítani. 
 
Kováts Imre képviselő ez a pályázat – egyetértve Pintér képviselő társával – nagyon tartalmas, 
jó pályázat, de a gazdálkodási része csapnivaló. Össze nem hasonlítható adatokat próbál egymás 
mellé állítani. Egy eredmény kimutatás a múltra vonatkozóan tényszerű, a jövőre vonatkozóan 
terv, de a pályázó nem ilyet tett ide. Olyan ügyvezető igazgató lesz, aki kellő pozitív 
tulajdonsággal rendelkezik és van affinitása a gazdálkodás iránt. Elfogadhatatlannak tartja, 
hogy nem akarja magát a költségnövekedés kapcsán elkötelezni. Azt gondolja, ha tudja a 2016 
évi költségvetési adatokat, akkor azt nem állítja be egy 2020-as költségtervbe. Nem lehet azt 
mondani, hogy 2020-ban ugyan olyan költségek, ráfordítások lesznek, mint 2016-ban voltak.  
 
Szita Károly polgármester megköszönte a pályázatot. Gratulált a Nemzeti Színházban Bozsik 
Yvette bemutató produkciójához a Kabaréhoz és sok ilyen sikert kívánt. Három esetben fog 
foglalkozni a színházzal, amikor benyújtják a költségvetést, amikor benyújtják a zárszámadást, 
és amikor megnézi a nézőszám alakulását. Véleménye szerint ez a három dolog meghatározza 
a színházat, másra nincs tisztsége. Kérése volt, hogy Eperjes művész urat alkalmazza, akár 
színészként, akár rendezőként.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4548   Száma: 18.06.14/3/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 10:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 83,33 83,33 
Nem 1 5,56 5,56 
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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76/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit 
Kft. egyszemélyi tulajdonosának döntéshozó testülete úgy határozott, hogy dr. Fülöp Pétert 
megbízza a Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával 2018. szeptember 1. napjától 
2023. augusztus 31. napjáig. 

Havi bruttó munkabére: 1.100.000,-Ft 
 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy dr. Fülöp Péterrel a munkaszerződést 2018. 
szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig szóló határozott időre kösse meg. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
 
 

-----4. Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének  
módosításáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
Kováts Imre képviselő az elmúlt év december 7.-i közgyűlésen döntöttek a KGI Közhasznú 
Nonprofit Kft megalapításáról. A Kft működésének finanszírozására évi 50 millió forintot 
szavazott meg a képviselő testület, úgy, hogy nem ismerte a gazdasági társaság költségvetését, 
üzleti tervét. Polgármester úr azt ígérte, hogy a költségvetést, üzleti tervet a 2018. évi 
költségvetési rendelet elfogadása időpontjában, azaz januárban pótolja és bemutatja. Ez a mai 
napig nem történt meg, a Kft tevékenységéről alig tudnak valamit. Kérdése volt, mikor terjeszti 
a KGI Közhasznú Nonprofit Kft költségvetését, üzleti tevét a Közgyűlés elé? Milyen munkát 
végzett az elmúlt fél évben a gazdasági társaság? Az önkormányzati intézmények, 
létesítmények, lakóépületek energetikai felújítását, azaz napelemek elhelyezését célzó 
beruházások közbeszerzési eljárásait Polgármester úr 2017 augusztusában visszavonta vagy 
érvénytelennek nyilvánította. Korábbi Közgyűlésen kérdésére azt válaszolta, hogy – bár a 
magyar közbeszerzési hatóság – egyetértett az eljárások külön-külön történő meghirdetésével, 
félő hogy az OLAF kifogást fog emelni, ezért, a mintegy 2,5 milliárd összköltségű programot 
egy eljárás keretében kívánja meghirdetni. A közbeszerzési eljárás újbóli megindítása 10 hónap 
elteltével sem történt meg. Mikor jelenhet meg az ajánlatkérési felhívás? A késedelem miatt 
mekkora kár érheti az önkormányzatot? A Dorottya ház (Csokonai Fogadó) hasznosítására kiírt 
közbeszerzési eljárás 2017 augusztusában érvénytelennek nyilvánították, mert a beérkezett 
ajánlatok törvénysértőek voltak. A törvénysértés egyszerűen reparálható volt, ennek ellenére az 
új eljárás megindítása az elmúlt 10 hónapban nem történt meg. Mikor jelenhet meg az 
ajánlatkérési felhívás? A késedelem miatt mekkora kár érheti az önkormányzatot?   
  
Szita Károly polgármester nem fogja a Közgyűlés elé terjeszteni a Gazdaságfejlesztési Kft. 
költségvetését, mert nem ide tartozik. Meg van a költségvetés, fáradjon be jegyző úrhoz és 
megtekintheti az üzleti tervvel együtt. Energetikával kapcsolatban elmondta, rég ki írták a 
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pályázatot, mai napon van a beadási határidő. A Csokonai esetében is kiírták a pályázatot, 
június 18. a beadási határidő. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő az utókor számára – mint guinness rekordot – kéri jegyzőkönyvben 
rögzíteni, hogy a Közgyűlést megelőző rendes pénzügyi bizottsági ülés – amely a 2018. évi 
költségvetési rendelet módosításán túl, még további öt napirendet tárgyalt – rövidebb ideig 
tartott, mint amennyit az ülésről a bizottság elnöke késett. A napirendi pontok megtárgyalása 
három percet vett igénybe. A képviselő testület – a közutak- és járdák felújítása mellett - évről 
évre jelentős összegeket költ a gondozást igénylő zöldterületek kialakítására, parkosításra, 
város közterületeinek virágosítására. A közeljövőben újabb közparkkal gazdagodik a város, 
kivitelezés alatt van a Kórház D-i tömbjének a helyén az OKOS-ÖKO park. A rendezettség-, a 
köztisztaság fenntartása, a zöldterületek-, a parkok gondozása terén egyre több hiányosság 
tapasztalható. Példa erre a Bajcsy Zsilinszky utca közelmúltban megnyitott szakaszán a 
zöldfelület sokakat bosszantó gondozatlansága. A munkák egy részének elvégzésével a 
megbízott vállalkozó tevékenysége is erősen kifogásolható. Jól érzékelhető, hogy a zöld-
területek gondozása, a köztisztasági feladatok teljesítése a közmunkások számának a 
csökkenésével egy jobban csorbul, egyre inkább közmunkás függő lett, miközben tudják, hogy 
a közmunkások száma tovább fog csökkenni. A Városgondnokságnak nem csak egyre kevesebb 
közmunkása van, hanem megfelelő eszközökkel sem rendelkezik. Valamikor az általa említett 
feladatokat a Városgazdálkodási Zrt látta el. Javasolta annak végiggondolását, hogyan lehetne 
visszatérni ahhoz a gyakorlathoz, amikor önkormányzati szolgáltató – közmunkások számától 
független – feladata volt a város zöld területeinek- parkjainak gondozása, az utak-, járdák 
tisztántartása. Amikor a pályázatot érvénytelenítették másnap is beadhatták volna a 
közbeszerzési eljárást, ezt kifogásolta. Nem tud róla, hogy központilag szabályozták volna-e a 
korábban benyújtott pályázatoknak a tilalmát, hogy közel egy évig nem lehet közbeszerzési 
eljárás.  
 
Szita Károly polgármester ennek az Európai Uniós döntésnek az lesz a következménye, hogy 
drágábban lehet megoldani a feladatot. Ez a következménye az egybeszámítási tilalomnak és a 
külön pályáztatás tilalmának. Ha iskolánként meg tudták volna csinálni, hogy blokkonként 
külön pályáztatnak, belefértek volna a költségvetésbe. Amikor a Városgazdálkodási Zrt-vel volt 
gépesítve a közmunka azért szüntették meg a szerződést, mert rendkívül drágák lettek. Igaza 
van, közmunkásokra alapozni a közterületek rendbetételét nem lehet. Megoldást kell találni a 
problémára, vagy több vállalkozót vonnak be, vagy más módszert találnak, gépbeszerzést 
végeznek és próbálnak máshol is munkát vállalni. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4549   Száma: 18.06.14/4/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 10:33  
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 18/2018.(VI.25.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 
1/2018.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4550   Száma: 18.06.14/4/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 10:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 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: 
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77/2018. (VI. 14.) 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 a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) 
bekezdésében a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

 
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a helyi közösségi közlekedés 2018. évi 
támogatására pályázat nyújtson be, valamint a pályázathoz kapcsolódóan az alábbiakról 
nyilatkozik: 

 
2.1 A Közgyűlés a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2018. január 1-jétől 2018. 

december 31-ig folyamatosan fenntartja. 
2.2 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évben a Kaposvári 

Közlekedési Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos 
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez – a 
szolgáltató tárgy évet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának, a 
települési önkormányzat által történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a 
pályázat benyújtásáig - nettó 58.883 ezer Ft azaz ötvennyolcmillió-
nyolcszáznyolcvanháromezer forint saját forrásból származó, vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatással járult hozzá. 

2.3 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. törvény 24 § (6) bekezdése alapján közvetlen odaítéléssel 
kötötte meg a közszolgáltatási szerződést a Kaposvári Közlekedési Zrt.-vel. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:            2018. augusztus 31. (Magyar Államkincstárhoz való benyújtás) 

 
3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a települési támogatások kifizetése pénzügyi 

fedezetének biztosítása érdekében a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása c) 
pontjában meghatározott jogcím terhére vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be 
107.585 ezer Ft összegben. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 
Önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása pályázati dokumentáció elkészítésére és 
a benyújtással kapcsolatos intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 

 

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

 
 
-----5. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 

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

dr. Csillag Gábor jegyző annyi technikai módosítás lenne, hogy azok számára, akiknek 
közüzemi tartozás miatt kikapcsolásra került a szolgáltatás vissza kerülnek az adósságrendezés 
hatálya alá. 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4551   Száma: 18.06.14/5/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 10:34  
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 19/2018.(VI.18.) 
önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról 
szóló többször módosított 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
 

-----6. Előterjesztés a 2018. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 
Nagy Attila tanácsnok üdvözlendő, hogy minden évben meghozzák ezt a döntést. Vannak 
olyan személyek, akiknek ez az összeg is magas. Van olyan rászoruló nyugdíjas, aki még a 
talajterhelési díjat sem tudta kifizetni. Kérdése volt, az ilyen rászorulóknak van-e lehetőség más 
kedvezmény igénybevételére? A Raktár utca és Füredi út felöl több vállalkozás van, akik még 
nincsenek becsatolva a rendszerbe. Lenne-e lehetőség ezen a területen kiépíteni a 
gerincvezetéket?  
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Szita Károly polgármester az utóbbi kérdésére a kollegái utána néznek a válasznak. Másik 
kérdésre válaszolva, települési támogatási kérelmet lehet benyújtani a szociális irodához.  
 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4552   Száma: 18.06.14/6/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 10:37  
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: 
 
 
78/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a környezet védelme és a meglévő 
szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep jobb kihasználtsága érdekében rákötési 
akciót hirdet. 
A szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötéshez a talajterhelési díjfizetési kötelezettséggel 
érintett lakosság részére 2018. június 25. és 2018. október 30. közti időszakra vonatkozóan a 
Közgyűlés a szennyvízcsatorna közmű-érdekeltségi hozzájárulás mértékéről szóló 3/2009. 
(II.26.) számú önkormányzati határozatában meghatározott 125.000,- Ft + 27 % ÁFA = 
158.750,- Ft/lakás összegű lakossági közmű-érdekeltségi hozzájárulás összegét 50 %-kal, 
62.500,- Ft + 27 % ÁFA = 79.375,- Ft/lakás összegre csökkenti. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2018. június 25. – 2018. október 30. 
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-----7. Előterjesztés intézmény és utca elnevezéséről----- 
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésként elmondta, lakossági kérelem érkezett, hogy a 
Lonkahegyen, Pálvarga dűlőben, illetve a csillagvizsgáló mögötti területen több utca 
elnevezése érdekében. Ezzel kapcsolatban kikérték a terület önkormányzati képviselőjének a 
véleményét. Ennek alapján az Iringó, Széna, Bodza és Berkenye utca elnevezésekre tett javaslat 
nyert támogatást, illetve javaslatot tesznek két intézmény elnevezésére is. 
 
Szita Károly polgármester két módosító javaslata volt, a dr. Bodosi Mihály Sportkomplexum 
helyett dr. Bodosi Mihály Sportközpont, illetve a dr. Csík Ferenc Uszodakomplexum helyett 
dr. Csík Ferenc Uszoda legyen az elnevezés. 
 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok örömét fejezte ki polgármester úr kiegészítésének, hogy sikerült 
magyar szóval helyettesíteni a komplexumot. Úgy gondolja a sportközponton belül 3 
nagyszabású létesítmény van az aréna, a régi körcsarnok és az RSG csarnok, amelyeket híres 
kaposvári sportolókról lehetne elnevezni. Ugyan így az uszodánál is el lehetne nevezni a 
létesítményen belüli létesítményeket. 
 
Dér Tamás alpolgármester a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola eddig is ezt a nevet 
használta, most visszajön az elnevezésben. Fontos felhívni a figyelmet két ilyen híres 
sportemberre. Méltán lehetnek büszkék rájuk. 
 
Szita Károly polgármester hasonló elképzelése volt és támogatja azt, hogyha van olyan neves 
kaposvári, aki érdemes arra, hogy akár tanácskozó termet nevezzenek el róla, akár a buszra 
felkerüljön, tegyék meg. Nagy Zoltán kollegáját kérte meg, hogy kutassa fel ezeket a 
személyeket, de nem találtak megfelelő embereket. Ezért döntöttek úgy, hogy a központot 
nevezik csak el olyan formában, hogy önálló építmény lesz, ahol megjelenik a létesítmény neve. 
Nyitott arra, ha valaki felkutat olyan személyt, aki egész életében kaposvári és tett valamit a 
városért, hogy létesítményt nevezzenek el róla. Kérte, hogy a módosító javaslatról és a 
bizottságok által támogatott határozati javaslatról szavazzanak. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4553   Száma: 18.06.14/7/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 10:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület módosításokkal együtt 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: 
 
79/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 18187/16 hrsz 

alatti út az Iringó utca elnevezést kapja. 
 
Felelős:                        dr. Csillag Gábor jegyző 

      Közreműködik:            dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:                      2018. július 1. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 22319. hrsz 

alatti út a Széna utca elnevezést kapja. 
       
       Felelős :                        dr. Csillag Gábor jegyző 
      Közreműködik  :           dr. Farkas Edit aljegyző 
      Határidő :                      2018. július 1. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy  

 
a.) a Kaposvár 22001 hrsz alatti út a Bodza utca elnevezést kapja. 

 
b.)  A Kaposvár 10686/2 és a 22054 hrsz alatti utak együttesen a Berkenye utca elnevezést 

kapják. 
 

      Felelős :                       dr. Csillag Gábor jegyző 
      Közreműködik  :          dr. Farkas Edit aljegyző 
      Határidő :                     2018. július 1. 
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4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Arany János 
utca 97. szám alatti – 4364/15 hrsz-ú ingatlan -  a „Dr. Bodosi Mihály Sportközpont„ 
elnevezést kapja.   

 
      Felelős:                         dr. Csillag Gábor jegyző 
      Közreműködik:            dr. Farkas Edit aljegyző 
      Határidő:                      2018. július 1. 

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 7083 hrsz alatti 

ingatlan a „dr. Csik Ferenc Uszoda” elnevezést kapja. 
 
Felelős:                         dr. Csillag Gábor jegyző 

      Közreműködik:            dr. Farkas Edit aljegyző 
      Határidő:                      2018. július 1. 

 
6. A Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 7091/2  hrsz 

alatti ingatlan  a „Virágfürdő ” elnevezést kapja. 
  

Felelős:                         dr. Csillag Gábor jegyző 
      Közreműködik:            dr. Farkas Edit aljegyző 
      Határidő:                      2018. július 1 
 
 

-----8. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programjának elfogadása ügyében----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester megköszönte kollegáinak azt a munkát, amit ebbe az 
előterjesztésbe belefektettek, nagyon értékes anyagról van szó. A bizottságok elfogadásra 
javasolták a napirendet. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok egyre több lesz az idős ember Kaposváron. Erre fel kell készülni, 
mert ezt a problémát a fiataloknak kell megoldani. Véleménye szerint sokkal komolyabb 
pénzösszegeket kell ráfordítani az idős otthonok megvalósítására, több a rászoruló idős ember, 
mint a hely. Másik gond a roma népesség helyzete, a 18 éven aluli népességnek 38 %-a roma 
származású. A Donnerben ez elég élénken jelentkezik, az ott lakók állandóan jeleznek és 
hiányolja, hogy a szegregátumok között szerepel a Cser, ahol meg is indult egy látványos 
fejlődés, a Donner eddig kimaradt. 
 
Kováts Imre képviselő egyetértett a polgármester véleményével, hogy nagyon értékes 
anyagról van szó. A táblázatok többsége 2012 és 2016-os adatokat tartalmaz, vannak ennél 
sokkal frissebb adatok is, hisz 2018 júniusát írják. Nagyon sok helyen a szövegben friss 
adatokra hivatkoznak, ezt ellentmondásosnak tartja. Némi pontosítást tett, melyet kért, hogy a 
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későbbiekben vegyék figyelembe az anyag készítői. Például a 20. oldalon szereplő táblázat 
foglalkoztatási adatokat tartalmaz 2012-2016 közötti időszakra a nyilvántartott álláskeresők 
számáról. A 21. oldalon szereplő táblázat ugyanezeket az adatokat feltünteti, de más 
megnevezéssel, mert munkanélkülieket jelez. Holott a munkanélkülieket 2005 óta nem tartja 
nyilván a munkaügyi statisztika. Nyilvánvaló, hogy a munkanélküliek száma nagyobb, mint az 
álláskeresőké. A 24. oldalon lévő táblázat alapján 40 468 fő volt a 15-64 éves korosztály, ami 
téves, meg lehet nézni a nemzeti munkaügyi szolgáltató adatai szerint 43 855 fő. Azt gondolja, 
erre ügyelni kell, hogy a város szempontjából fontos foglalkoztatási adatok kellő pontossággal 
szerepeljenek a programban.  
 
Pintér Attila tanácsnok amikor tavaly döntöttek ennek a programnak a frissítéséről akkor is 
elhangzott, hogy készül 2018-ban az új esélyegyenlőségi program. Akkor szóvá tette, hogy régi 
adatokkal dolgozik az anyag, természetesen ebben az anyagban ezek pótlásra, frissítésre 
kerültek. Annyiban vitatkozna Kováts Imre képviselő társával, hogy hivatalos statisztikai 
adatok 2017-re vonatkozóan még nincsenek. Az anyag a korábbi verzióhoz képest az 
intézkedési terv céljait, megnevezéseit illetően sokkal pontosabb lett. Nincsenek benne azok a 
félreérthető célok, intézkedések, melyek a korábbi verzióban voltak. Gratulált a hivatalnak, 
hogy ilyen anyagot állított össze. 
 
Szita Károly polgármester az idősgondoskodásnak nem véletlenül szántak ekkora szerepet 
ebben az anyagban. Az idősek háza, gondozóháza, új létesítése is benne van a stratégiai céljaik 
között. Nem mentesülhetnek azon probléma alól, ami Európa valamennyi országára jellemző, 
hogy fogy a lakosság és idősödik is egyben. De ezt nem migrációval akarják megoldani, mint 
néhányan. Szegregációval kapcsolatban a Közgyűlésnek van egy határozata, mely két 
városrészről szól a Cserről és Donnerről. Konkrét intézkedési tervet kell, hogy hozzanak a 
testület elé, közösségi tervezés kapcsán mindkét városrész esetén folynak a munkálatok. 
Megköszönte az elismerő szavakat. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4554   Száma: 18.06.14/8/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 10:56  
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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80/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 80/2018. (VI. 14.) számú határozattal az 

önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadta. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr.Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  azonnal 

 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza dr. Csillag Gábor Jegyzőt, hogy 

az elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot küldje meg a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság számára. 

 
Felelős:  dr.  Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  dr.Farkas Edit aljegyző 
Határidő:  2018. június 22. 

 
 

-----9. Előterjesztés a 2018/2019-es nevelési év előkészítéséről----- 
 

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

 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4555   Száma: 18.06.14/9/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 10:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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81/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2018/2019-es nevelési év 
előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 
 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvodában, a Kaposvári 
Rét Utcai Központi Óvodában, a Kaposvári Tar Csatár Központi Óvodában, a Kaposvári 
Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodában, a Kaposvári Festetics Karolina Központi 
Óvodában és a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvodában a 2018/2019-es nevelési évben 
összesen 81 óvodai csoport indítható. 

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

Balogh Beáta igazgató    
Határidő:      2018. augusztus 15. 

 
2. A Közgyűlés a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda Búzavirág Tagóvodában  

2018.augusztus 16-tól egy óvodai csoportot zárol.  
     Az intézménytől 2018. augusztus 16-tól 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 0,25 fő pedagógiai      

asszisztens státuszt elvon, illetményük, járulékaik összegével az óvoda költségvetését csökkenti 
a következők szerint: 
 

Kaposvári Petőfi S. Központi 
Óvoda 

2018. évre Ft-ban 2019. évi szintre hozás Ft-ban Éves 
szinten 

összesen 
Szem. jutt. Szoc.hj.adó 

(19,5%) 
Összesen Szem. jutt. Szoc.hj.adó 

(19,5%) 
Összesen 

 -1 fő óvónő 2018.08.16-tól 1.182.983 230.682 1.413.664 2.872.958 560.227 3.433.184 4.846.848 
 -1 fő óvónő 2018.08.16-tól 639.450 124.693 764.143 1.552.950 302.825 1.855.775 2.619.918 
-1 fő dajka 2018.08.16-tól 695.100 135.545 830.645 1.688.100 329.180 2.017.280 2.847.924 
-0,25 fő ped.assz.2018.08.16-tól 173.775 33.886 207.661 422.025 82.295 504.320 711.981 
Összesen: 2.691.308 524.805 3.216.112 6.536.033 1.274.526 7.810.559 11.026.671 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 
                                dr. Gróf Regina irodavezető 
                                Tavali Gabriella óvodavezető 
Határidő:             2018. augusztus 15. 
 

3. A Közgyűlés a 2018/2019-es nevelési évre az óvodák nyitvatartási idejét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 

Intézmény 

Reggeli 
nyitás 

időpontja 

Délutáni 
zárás 

időpontja 

Napi 
nyitvatartási 
idő (órában) 

Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 
Temesvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Damjanich Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Tallián  Gyula  Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Bajcsy-Zs. Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
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Béke Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Jutai Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Arany János Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 
Búzavirág Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
Szigetvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Madár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 
Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda 7,00 17,30 10,30 
Honvéd Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
Kaposfüredi Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
 Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 
 Szántó Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 
 Szentjakabi Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

 
    Felelős:  Szita Károly polgármester 
    Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
                                Valamennyi óvodavezető 
    Határidő:   2018. szeptember 01.  

 
4.  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2018. évi nyári napközi megszervezéséhez 

a szükséges intézkedéséket tegye meg. 
 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:      Balogh Beáta igazgató 

                                   dr. Gróf Regina irodavezető 
                                   Sziberné Fehér Éva GESZ igazgató 

 Határidő:  2018. június 15. 
 
 

-----10. Előterjesztés intermodális pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közlekedés 
fejlesztése kapcsán telekcsoport újraosztás jóváhagyásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 4556   Száma: 18.06.14/10/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 10:57  
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: 
 
82/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvári Járási Hivatal 
Földhivatali Osztálya által E-23/2018. szám alatt záradékolt, a kaposvári 82/10, 7131/1, 9051/1 
és 9052 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítást jóváhagyja, és a telekalakítás során kialakuló 
9052/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdoni illetőségét, továbbá a 9052/2 – 9052/6 hrsz-ú 
ingatlanokat törzsvagyonába helyezi. 

 
            Felelős:               Szita Károly polgármester  

Közreműködik:           Balogh Beáta igazgató 
Határidő:                2018. június 30. (határozat közlése) 

 
 

-----11. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának 
jóváhagyásáról és további módosítási szándék elfogadásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 4557   Száma: 18.06.14/11/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 10:57  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
83/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településrendezési eszközei 
módosításának jóváhagyásáról és további módosítási szándék elfogadásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 377/2005. (XII.14.) számú határozattal 
jóváhagyott és többször módosított településszerkezeti tervét az „M13/5” jelű módosítás 
kapcsán, az 57/2017. (IV.27.) önk. határozat 5) pontjában jóváhagyott településfejlesztési 
döntés tekintetében a Zárda u. – Bajcsy-Zs. u. – Kossuth L. u. – Fő utca által határolt tömb 
vonatkozásában a határozat melléklete szerint módosítja. 

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

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

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

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M13/5-2017/OTÉK”, és „M13/15-
2018/OTÉK” jelű módosítások kapcsán az Állami Főépítész záró szakmai véleményeiben 
tett észrevételeire az előterjesztés 2. sz. mellékletben megfogalmazott válaszokat 
elfogadja. 

Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:     azonnal (megküldésre)  
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4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a településszerkezeti eszközök 
módosítását a VIDEOTON Elektro-Plast Kft. iparterületére vonatkozóan, a módosításba 
eseti partnerként kérelmezőt vonja be.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:    2018. október 31. 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4558   Száma: 18.06.14/11/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 10:58  
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 20/2018.(VI.18.) 
önkormányzati rendeletét a Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----12. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésként elmondta, a Jogi Bizottság módosító javaslattal élt, 
ami az előterjesztésnek az átszámozását, illetve egy technikai részt érintett, két paragrafust 
összevont. Ezekkel a módosításokkal kérte az előterjesztés elfogadását. 
 
 

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

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

#: 4559   Száma: 18.06.14/12/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 10:58  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület módosítással együtt 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 21/2018.(VI.18.) 
önkormányzati rendeletét a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
23/1991. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 

-----13. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről----- 
 
 

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

 
Szita Károly polgármester arra kérte jegyző urat, hogy hasonlóan a tavalyi évhez igazgatási 
szünetet rendeljenek el a két ünnep közötti időszakra, mely ebben az évben két napot jelent. 
 
 

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

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

#: 4560   Száma: 18.06.14/13/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 10:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
84/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalában 2018. december 27-28. napokra igazgatási szünetet rendel el. A Közgyűlés felkéri 
a jegyzőt, hogy az azonnali intézkedést igénylő esetekre a hatósági és az anyakönyvi feladatok 
csökkentett létszámban való ellátásáról, valamint az ügyfelek tájékoztatásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző (az ügyfelek tájékoztatása) 
 dr. Gróf Regina irodavezető (dolgozók tájékoztatása) 
Határidő:  2018. december 10. (ügyfelek tájékoztatása 
 2018. június 30. (dolgozók tájékoztatása) 
 
 

-----14. Előterjesztés a Közgyűlés 2018. évi munkatervének felülvizsgálatáról----- 
 
 

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

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

 
 

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

#: 4561   Száma: 18.06.14/14/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 10:59  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
85/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Közgyűlés 2018. évi munkatervének 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és a 210/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozatával 
elfogadott 2018. évi munkatervét aktuálisnak tekinti, ezért annak II. félévre vonatkozó részét 
nem módosítja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:   2018. december 31. 
 
 

-----15. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

 
 

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

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

#: 4562   Száma: 18.06.14/15/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 11:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
86/2018. (VI. 14.) 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 az 57/2017. (IV. 27.) 

önkormányzati határozat 5. pontjának határidejét 2018. szeptember 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:  2018. szeptember 30. 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 155/2017. (IX. 29.) 

önkormányzati határozat határidejét 2018. szeptember 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:  2018. szeptember 30. 
 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 159/2017. (IX. 29.) 

önkormányzati határozat 6. pontjának határidejét 2018. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. június 30. 
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4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 207/2017. (XII. 7.) 
önkormányzati határozat 5. pontjának határidejét 2018. június 30-ra módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. június 30. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 214/2017. (XII. 7.) 

önkormányzati határozat 2. pontját visszavonja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 Határidő:  azonnal 
 
6) 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 
 
7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 45/2018. (IV. 26.) 

önkormányzati határozat határidejét 2018. július 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. július 31. 
 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 52/2018. (IV. 26.) 

önkormányzati határozat 2., 3., 6., 7., 8., 9. és 10. pontjának határidejét 2018. június 30-
ra módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. június 30. 
 
9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 63/2018. (IV. 26.) 

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

-----16. Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4563   Száma: 18.06.14/16/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 11:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100,00 100,00 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
87/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2018. évi 
költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----17.  Előterjesztés a közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről----- 
 
 

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

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

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

#: 4564   Száma: 18.06.14/17/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 11:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94,44 94,44 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 1 5,56 5,56 
Szavazott 18 100.00 100,00 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 0   0,00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
88/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2018. évi költségvetésében a 
térfigyelő kamerarendszer cseréje és bővítése céljából 80 millió Ft-ot biztosít a céltartalékban 
elkülönített általános felhalmozási célú tartalék terhére. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. július 31. 
 

-----18. Előterjesztés a 2018. május 24-én bekövetkezett felhőszakadás következménye 
miatt benyújtandó vis maior pályázatról----- 

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
Csutor Ferenc tanácsnok minden egyes nagyobb esőzés során a Damjanich utca 24. szám alól 
érkeznek a panaszok, hogy a Kováts Sebestyén utca felől lévő garázssoron a víz nem tud 
elfolyni, állandóan elönti a víz. Egyik probléma az, hogy a két ház között egy élelmiszer üzletet 
építettek, amit ráépítettek egy kiskeresztmetszetű csapadékcsatorna rendszerre. Kérése volt, 
hogy ezt vizsgálják felül és a karbantartását végezzék el. Javasolta, hogy a városban valamennyi 
csapadékcsatorna mosatását nagyobb figyelemmel kísérjék. Az előző napirendi pont kapcsán 
képviselő társa kérdést tett fel a szennyvízcsatornával kapcsolatban. Utána nézett, nincs 
csatorna, ki kell építeni ahhoz, hogy az iparos terület rá tudjon kötni. 
 
Szita Károly polgármester a képviselői munkát úgy képzeli el, hogy ha bármi probléma 
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adódik, nem várja meg vele a 2 hónap múlva következő Közgyűlést, hanem a Polgármesteri 
Hivatalban megpróbálja az ügyintézővel megbeszélni, vagy a jegyzővel, esetleg levelet ír a 
polgármesternek. Óvva int mindenkit attól, hogy a képviselő-testületi ülésen próbálja a 
panaszügyeit elintézni.  
 
Kováts Imre képviselő csatlakozna Csutor képviselő társához abban, hogy a város számára 
nem a nagy esőzések okozzák a legnagyobb gondot, hanem az az alapvető probléma, hogy az 
egyes utak beépített rácsos csapadékvíz elvezető nyílások folyamatosan eltömődnek. 
Véleménye szerint arra kellene nagyobb gondot fordítani, hogy az utak tisztántartásával lehet a 
csapadékvizet jobban elvezetni, másrészt olyan utakat kell csinálni, ahol nincsenek az útszélén 
gödrök.  
 
Szita Károly polgármester ez a Városgondnokságnak üzenet, ami a csapadékcsatornának és 
az elvezető rácsoknak a tisztántartására vonatkozik. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4565   Száma: 18.06.14/18/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 11:06  
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: 
 
89/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 2018. május 24-én a 411 705 ebr 
azonosítószámú bejelentő lapon megjelölt helyszíneken Kaposvár közterületein bekövetkezett 
káresemény következményeinek elhárítása során keletkezett rendkívüli kiadások megtérülése 
érdekében benyújtandó vis maior pályázatról szóló tájékoztatást. Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata vállalja a pályázat szerinti önrész teljesítését, valamint azt, hogy a károsodott 
közterület helyreállítása a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjainak 
figyelembevételével történik. Az Önkormányzat saját erejéből a vis maior esemény okozta 
helyzetet nem tudja megoldani. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására és a káreseménnyel kapcsolatos további intézkedések megtételére. 
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
Határidő:   azonnal 
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-----19. Előterjesztés az élmény-és gyógyfürdő wellness részlegének bővítéséhez 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról----- 

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Kováts Imre képviselő jól ismeri a beruházás műszaki tartalmát. Egy monumentális, az 
országban egyedülálló komplexum jön létre azoknak a tereknek a hasznosításával, amelyek 
most nincsenek kihasználva. Az előterjesztésben van utalás a kezdésre vonatkozóan, eredetileg 
áprilisban kezdődött volna a beruházás. Véleménye szerint ez a lehető legrosszabb időpont. 
Legnagyobb kárt azzal okoznak, ha a szauna-főidényben kezdik el ezt a beruházást 
megvalósítani. Javasolja, hogy várják meg a következő tavaszt, amikor elviselhető az, hogy 
nincs meg a mindenki számára fontos szolgáltatás, ha most csinálják nemcsak felháborodást, 
de egy törzsgárda lemorzsolódását is okozhatja. Nincs olyan szauna használó az uszodában, aki 
egyetértene azzal, hogy szeptemberben kezdődne ez a beruházás.  
 
Szita Károly polgármester örömmel hallotta, amit képviselő úr mondott, mert nem tudja 
megítélni a beruházás minőségi volumenét, csak a pénzügyit. Ez fontos információ volt és teljes 
mértékben osztja a véleményét, folytassanak le minden szükséges eljárást és a következő év 
tavaszán kezdjék el a beruházás megvalósítását. Lehet építkezni, de a szauna használatot 
biztosítani kell a téli időszakban. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4566   Száma: 18.06.14/19/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 11:11  
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: 
 
90/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a kaposvári 
7091/2 hrsz-ú ingatlanon lévő wellness részleg átalakításához azzal, hogy az átalakítást a 
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Kaposvári Élmény-és Gyógyfürdő Nonprofit Kft csak a DDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002 projekt 
záró ellenőrzési jegyzőkönyvének megérkezését követően kezdheti meg. Az átépítés értékét 
könyveiben idegen ingatlanon végzett beruházásként köteles nyilvántartani, az ingatlan 
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén 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. június 30. (tulajdonosi hozzájárulás kiadása) 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a kaposvári 
7091/2 hrsz-ú ingatlanon lévő wellness részleg átalakítása során feleslegessé váló, az 
előterjesztéshez 1. számú mellékletként csatolt listában szereplő eszközök selejtezéséhez, a 
selejtezendő eszközök értékesítéséből származó bevételt az üzemeltető Kaposvári Élmény-és 
Gyógyfürdő Nonprofit Kft. köteles az Önkormányzatnak megfizetni. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:             2018. december 31 
 
 
 

-----20. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 

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

 
 

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

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

#: 4567   Száma: 18.06.14/20/0/A/KT 
Ideje: 2018 június 14 11:12  
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: 
 
91/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 

1. A 2018. évi költségvetésben a Semmelweis napra elkülönített keret terhére 
 

- Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány részére   110.000,-Ft 
     (kórházi önkéntes szolgálat támogatásának költségeihez.) 
 
2. A Polgármesteri Keret terhére 
 

- Pro Minoritate Alapítvány részére     100.000,-Ft 
     (XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor költségeihez.) 
 

- Fehér Liliom Hospice Alapítvány részére    50.000,-Ft 
     (tavaszi jótékonysági Nárciszfutás lebonyolításának költségeihez.) 
 

- Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány részére   500.000,-Ft 
     (védett sírok felújítási költségeihez.) 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. augusztus 31.  
 

-----21. Napirendi pont  ----- 
 

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

 
 

-----Képviselői kérdés----- 
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Kiss Tamás képviselő két kérdést nyújtott be, az első kérdés kapcsán már jegyző úrtól részben 
kapott választ. Kérdése arra vonatkozott, hogy a szennyvíztisztító telepnél rendszeresen 
pusztulnak el kisebb, nagyobb termetű állatok. Jegyző úr arról tájékoztatta, hogy elenyésző 
szám, ha valóban így van, akkor kérdése tárgytalan. Olyan információja volt, hogy rendszeresen 
és fokozottan védett állatok is pusztulnak el. A kérdés arra vonatkozott, hogy milyen megoldást 
tudnak erre kitalálni? A másik kérdése, a Közgyűlésen többször is felmerült az extrém nagy 
esőzések kapcsán, amikor a város bizonyos kritikus helyein a vízelvezetés nem megfelelő, ezzel 
kapcsolatban milyen megoldások valósíthatóak meg? 
 
dr. Csillag Gábor jegyző idézte képviselő úr írásban benyújtott kérdését. Feltett kérdésekre az 
alábbi válaszokat adta: „A szennyvíztelep kapcsán felmerült aggodalmával kapcsolatban 
tájékoztatom, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepének fejlesztéséről a 
Közgyűlés a 2017. évi költségvetésével, mint új induló feladatról döntött. Az üzemeltetőtől 
kapott információ alapján eddig az ülepítő medencékben egyetlen gólya sem pusztult el. 
Előfordult, hogy egy-egy kisebb testű madár került véletlenül a medencébe, de azt kimentették. 
Volt olyan eset, hogy róka esett a medencébe, és elpusztult. Az új szennyvíztelep elkészültét 
követően az ülepítő medencébe véletlenül beleesett madarak továbbra is kimentésre kerülnek. 
A második kérdésére vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adjuk. Egyetlen város csatorna 
hálózatát sem méretezték extrém időjárásra, mert erre nem is lehet. Jelenleg csapadékvíz 
elvezetési tárgyú folyamatban lévő projektek célja, hogy a csapadékvíz elvezetési problémákat 
enyhítsék.” 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 

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


