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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 

 
Testületi ülés ideje: 2018. augusztus 15. 
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 0 - 
 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 0 - 
12 Kováts Imre képviselő 1 - 
18 Miháldinecz Gábor képviselő 0 - 
 8 Mihalecz András tanácsnok 0 - 
 7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 0 - 
 3 dr. Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 
 9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 0 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester köszöntötte a képviselőket és köszönetét fejezte ki, hogy 
határozatképesek tudnak lenni a rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Fontos volt a Közgyűlés 
összehívása, mert a mai döntésükkel tudják elindítani az intézményeik energetikai felújítását. 
Megállapította, hogy a testület 12 tagja jelen van, így a Közgyűlés határozatképes.  
 
Kérte szavazzanak a meghívóban jelzett napirendi pontról. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4584   Száma: 18.08.15/0/0/A/KT 
Ideje: 2018 augusztus 15 17:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 100,00 66,67 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 12 100.00 66,67 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 6   33,33 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
102/2018. (VIII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kiküldött meghívó szerint elfogadta napirendjét.  
 

1. Előterjesztés közintézmények energetikai fejlesztése tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárás pótfedezetének biztosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
 

-----1. Előterjesztés közintézmények energetikai fejlesztése tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárás pótfedezetének biztosításáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Kováts Imre képviselő két hónappal ezelőtt volt a közbeszerzési eljárásra benyújtott 
pályázatok bontása. Miért kellett ennyi időt várni a mai döntésre? Mi volt az érvénytelenség 
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oka? Furcsának tartja, hogy a Bárczi Iskola ajánlatára vonatkozóan az ajánlattevő nem tartotta 
fent az ajánlatát. Közel egy évvel ezelőtt 250 millió forintos ajánlatot tett a vállalkozó, akkor 
miből gondolták, hogy egy évvel később ugyanaz az összeg elegendő lesz, hisz a rendelkezésre 
álló összeg nem változott? Milyen felelősségét tudná megállapítani az irányító hatóságnak, 
akivel a támogatási szerződést megkötötték a 7 projektre? Milyen felelőssége állapítható meg 
azoknak, nevezetesen az Intender Kft-nek a közbeszerzési eljárásban, akinek több 10 millió 
forintot fizettek ki, hogy kellő szakértelemmel menedzselje a közbeszerzési eljárásokat? Miért 
nem vették azt figyelembe, hogy a megyei önkormányzat hasonló közbeszerzési eljárásait 
egybevonta?  
  
Szita Károly polgármester kettő kérdésben kérné igazgató asszonyt, hogy válaszolja meg. Mi 
volt az oka a kettő hónapnak és az érvénytelenségnek? 
 

Szirják Imréné igazgató tájékoztatta képviselőket az ajánlattételi eljárás menetéről. Az 
érvénytelenség oka pedig, hogy az egyik ajánlattevő nem pótolta a feltárt hiányosságokat. 
Augusztus 13-án lejárt az ajánlati kötöttsége az ajánlattevőnek, ezért előzetesen felszólították, 
hogy amennyiben addig nem kerül kihirdetésre az eredmény, fenntartja-e ajánlatát. Erre azt a 
választ adta, hogy a Bárczit nem, de a többi intézményt igen. 
 

Szita Károly polgármester egyet tud megkövetelni a kollégáitól, hogy 2 napnál többet nem 
csúszhat egy ügy. Ez nagymértékben befolyásolja a határidők betartását is, mert eredeti 
határidőre kell szerződni, utána jönnek a határidő módosítási kérelmek. Kaposvár áll a 
legjobban az országban a TOP-ban, programjaik 90 %-a támogatási szerződéssel rendelkezik, 
illetve folyamatban van. Három évvel ezelőtti árakra adta be mindenki a TOP pályázatot, az 
építőiparban ez idő alatt nagyon megnövekedtek az árak és szakember hiány lépett fel. 
Példaként említette a nyílt Európai Uniós Közbeszerzést, melynek lényege, hogy a tagállamok 
közül bárki jelentkezhet a beruházásra. Nincs kapacitása a kivitelezőknek a beruházások 
megvalósítására. Energetikai programok tekintetében három város áll a legjobban Kaposvár, 
Győr és Miskolc. Év végéig kell az országnak indikátorokat teljesíteni, amit ha nem fog tudni 
teljesíteni és vissza kell adni Európai Uniós forrásokat. A teljesítés úgy tud megvalósulni, hogy 
felkérték azt a három várost ahol reális lehetőség van arra, hogy felgyorsítsák a beruházásokat. 
Ezzel az országos indikátorok is teljesíthetők lesznek, a többi várostól elvett pénzt átadják. 
Ennek tudható be az, hogy december 31-ig kell a beruházásokat elkészíteni. A Bárczi Iskola 
esetében azért nem tartották fent az ajánlatot, mert az a legbonyolultabb munka és december 
31-ig nem tudták bevállalni. A részekre bontási tilalom bevezetése miatt nem készültek el a 
beruházások, ami az egész országban óriási káoszt okozott. Példaként említette és tájékoztatta 
a testületet a Dorottya ház beruházásáról. 
  

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő dicséretes a hivatali apparátus munkája, rendkívüli nagy feladat lesz 
ezeknek a projekteknek a megvalósítása. Nehezen indultak el ezek a beruházások, mert a pénz 
itt volt, de az irányító hatóság nem kötötte meg a támogatási szerződéseket. Számára 
elfogadhatatlan, hogy egy évnyi csúszást okozzon egy irányító hatóság tehetetlensége. 
Nyilvánvaló, hogy egyetlen projekt sem fog befejeződni december 31-re, majd szerződést 
módosítanak. A Bárczi Iskola tekintetében ismételten felmerült az a probléma, hogy az 
ajánlattevő az ajánlattételi kötöttség határidején túl nem vállalja a szerződéskötést. Számára 
elfogadhatatlan, hogy egy ilyen fontos energetikai beruházásból a Bárczi ismételten kiessen. A 
kapacitás tervezés komplex dolog, azért nincs kapacitás, mert túl sok a pénz, nincs olyan 
kapacitás, mely adott évben ekkora pénztömeget el tud költeni. Kíváncsi lesz, hogy a 700 
milliót, hogy tudják bevasalni a mulasztókon. Meggyőződése, hogy az irányító hatóság 
mulasztott ebben a kérdésben. 
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Szita Károly polgármester minden energetikai beruházást meg fognak valósítani.  
  

Szavazás eredménye 
 

#: 4585   Száma: 18.08.15/1/0/A/KT 
Ideje: 2018 augusztus 15 17:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 91,67 61,11 
Nem 1 8,33 5,56 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 12 100.00 66,67 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 6   33,33 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
103/2018. (VIII. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a közintézmények energetikai 
fejlesztése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás pótfedezetének biztosításáról szóló 
előterjesztést és úgy határozott, hogy a közbeszerzési eljárás 1-2. és 4-10. részeihez szükséges 
bruttó 324.666 e Ft pótfedezetet az Önkormányzat 2018. évi költségvetési céltartalékban 
elkülönített felhalmozási célú tartalék keretből (95.000 e Ft) és működési célú tartalék keretéből 
(229.666 e Ft) biztosítja.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Szirják Imréné igazgató  
Határidő:   2018. szeptember 30. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 
 

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


