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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 

 
Testületi ülés ideje: 2018. szeptember 27. 
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 0 - 
 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 kollégáit, 
a meghívott vendégeket és mindazokat, akik a Kapos Televízión keresztül kísérik figyelemmel 
az ülést. Megállapította, hogy a testület 17 tagja jelen van, így a Közgyűlés határozatképes.  
 
Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel napirendre  
- atlétika szakosztály indításáról a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában, valamint az 

intézmény alapító okiratának módosításáról, továbbá  
- alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4589   Száma: 18.09.27/0/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 08:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
104/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére  

- atlétika szakosztály indításáról a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában, valamint 
az intézmény alapító okiratának módosításáról, továbbá  

- alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 
 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és 
a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 



3 

 

3. Előterjesztés az elektromos töltőállomások üzemeltetéséről szóló 15/2018. (V. 7.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

4. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

5. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

6. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

7. Előterjesztés "Csiky Gergely Színházért" Közhasznú Alapítvány Alapító 
Okiratának módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

8. Előterjesztés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központjában óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 
feladatra létrehozandó álláshelyekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

9. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2019. évi 
fordulóhoz való csatlakozásról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

10. Előterjesztés a Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a 
Budai Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő 
üzemeltetési megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

11. Előterjesztés a 2018. július 28-án bekövetkezett felhőszakadás következménye 
miatt benyújtandó vis maior pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

12. Előterjesztés partnerségi egyeztetés lezárásáról (M14/2018-OTÉK jelű módosítás 
kapcsán) 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
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13. Előterjesztés a vízközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről 2019-
2033 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

14. Előterjesztés TOP-6.1.5-16-KA1 -2017-00001 Kaposvár, Malom utca, Kertalja 
utca és Bekötő út infrastruktúra fejlesztése tárgyú projekt kapcsán kötendő 
használati megállapodásokról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

15. Előterjesztés a kaposvári 7091/2 hrsz. alatti ingatlan (Virágfürdő) telekalakítása 
és jelzálogjog átvezetése 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

16. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek és ingatlan bérbeadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

17. Előterjesztés vagyonhasznosítási és tulajdonviszonyok rendezésével kapcsolatos 
ügyekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

18. Előterjesztés a kaposvári Sávház épületre telepítendő távközlési bázisállomás(ok) 
bérletének pályázati kiírásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

19. Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

20. Előterjesztés Kaposvár intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 
kapcsán önkormányzati tulajdoni részarány ingyenes állami tulajdonba adásáról, 
valamint szolgalmi- és egyéb jog jogosulti hozzájárulásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

21. Előterjesztés a Beszerzési Szabályzat módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

22. Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
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23. Előterjesztés a Kaposvári Vízügyi Sport Clubbal kötendő feladatellátási 
szerződésről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

24. Előterjesztés a kaposvári 146/18 hrsz-ú ingatlan CNG töltőállomás kialakítása 
céljára történő bérbeadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

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

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

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

 
27. Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az 

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

 
28. Előterjesztés atlétika szakosztály indításáról a Kaposvári Sportközpont és 

Sportiskolában, valamint az intézmény alapító okiratának módosításáról 
  Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

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

 
 
Zárt ülésen: 
 

30. Előterjesztés a „Virágos Kaposvárért” és a „Virágos ház” díjak 2018. évi 
adományozásáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Herczeg Attila intézményvezető 
 

31. Előterjesztés a „Szabadságért Kaposvár Emlékérem” adományozásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 
32. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

49. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kijelölése egyedi közgyűlési döntéssel 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

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

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

 
 
Szita Károly polgármester szokás az, hogy amikor valamelyik kolléga befejezi aktív 
pályafutását és nyugdíjba megy, megkéri arra, hogy a soron következő Közgyűlésen jelenjen 
meg. Elsőként Molik Edit óvodavezető asszonyt köszöntötte, aki 1975-ben kezdte óvodai 
pályafutását és azóta töretlenül óvónőként, illetve óvodavezetőként dolgozik. 22 évig volt 
intézmény-vezetője a Bajcsy Zsilinszky Utcai Központi Óvodának. Vezetése alatt az intézmény 
példa értékű belvárosi óvodává nőtte ki magát. Megköszönte a városért tett munkáját. 
 
Molik Edit óvodavezető köszönetét fejezte ki, hogy az elmúlt 20 év alatt segítették munkáját. 
További jó munkát kívánt a testület tagjainak. 
 
Szita Károly polgármester köszöntötte Torma Sándor igazgató urat, aki hosszú utat tett meg, 
de soha nem szakadt el a mezőgazdaságtól. Irányítása alatt a középiskola növelte presztízsét, 
megduplázta a tanulólétszámot. Nevéhez fűződik a Középiskolás Szántóverseny elindítása, 
amely mára már nemzetközivé bővült. Megköszönte a munkáját és azt, hogy mindig támogatta 
a várost.  
 
Torma Sándor igazgató megköszönte a képviselő-testületnek a középiskola támogatását. Jó 
munkát kívánt mindenkinek. 
 
Szita Károly polgármester két ülés közötti beszámolójában rövid tájékoztatást adott a Németh 
István Program beruházásairól a 67-es gyorsforgalmi út, a sportcsarnok, a versenyuszoda, 
óvodák és bölcsődék tekintetében. A Városligetben több száz gyermek neve került fel ismét az 
Életfára. Hamarosan megrendelést kell adniuk a harmadik Életfa felállítására. A Közlekedési 
Központ beruházása kapcsán átköltözött a távolsági buszpályaudvar a Vásártéri útra, ahol 
ideiglenesen működik, illetve elkezdték bontani a régi pályaudvart. Elbontották a korábbi 
nőtlenszállót és az új felüljáró próbacölöpözése megtörtént. A Cseri városrészben tavasszal 
átadásra kerül a kaposvári busztelephely szerviz üzemmel, töltőállomásokkal, irodákkal. 
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Elkezdték 29 intézmény és a Sávház energetikai felújítását. 2,9 milliárd forint ennek a 
beruházásnak az összege. Bővítik a távhő hálózatot is, ez a kivitelezés és a Tüskevári 
csomópont felújítása nagyon felbolygatja most a kaposvári közlekedést. Ezúton fejezte ki 
köszönetét azoknak a rendőröknek és katonáknak, akik forgalomirányítást végeznek a 
városban.  A Megyei Jogú Városokat nagy elismerés érte, amikor csatlakoztak a Nemzetközi 
Klímavédelmi Under2 Koalícióhoz, melyről tájékoztatást adott. A kórház belső tömbjében már 
látszanak a beruházás folyamatai az okospark, parkoló és az épületek átalakítása, felújítása. 
Tavaly elkezdtek egy háromütemű zártkerti útfelújítási programot. Az építkezéseken 
keletkezett hulladékot minősített törmelékként útalapban használják fel a zártkerti 
városrészekben. A jól látható magas tűzfalakat letisztítják és ráfestenek. A Nagypiacnál egy 
Rippl-Rónai alkotás került fel szatyor formájában a homlokzatra. Jó úton halad az Ügyészség 
épületének az építése is, melyet 2019 júniusában fognak átadni. 18 éves mélyponton van a 
munkanélküliség Kaposváron, augusztusban 1497 álláskereső volt. Egy év alatt 250-el 
dolgoznak többen, mint tavaly ilyenkor úgy, hogy évről évre kevesebb a közmunkás. Nehéz és 
fájdalmas időszakon vannak túl, több kivételes kaposvári személy is távozott, akik kivételes 
emberek is voltak. Elhunyt Szigetvári György a város díszpolgára, Csonka Béla aranygyűrűvel 
kitüntetett polgára, kiváló fotóművész, dr. Prof. Rozsos István szintén a város díszpolgára és 
Spindler Béla Jászai Mari-díjas színművész. Sérelmezte, hogy kevés képviselő jelent meg a 
temetéseken. Köszönetét fejezte ki azoknak a képviselőknek, akik fontosnak tartották 
megszervezni a nyárbúcsúztató rendezvényeket. Ezzel megadták a lehetőséget, hogy a 
kaposváriak az adott közösségben jól érezhessék magukat. 
 
 
-----1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és 

a költségvetési rendelet módosításáról----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester elmondta, 78 milliárd forint a költségvetés főösszege, 0 %-os 
hiánnyal. Időben sikerült elkezdeni a beruházásokat, így a tervezett költségekkel valósulhatnak 
meg. A működés kiegyensúlyozott, folynak a beruházások, az intézmény felújítások.  
 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok az államháztartási törvény módosítása miatt az önkormányzatoknak 
az Európai Uniótól elnyert 50 millió forint feletti támogatások összegét, amit nem használtak 
fel a Magyar Államkincstár által kijelölt számlára át kell utalni. Mekkora ez az összeg, amit az 
önkormányzatnak át kell utalnia? Az Európai Uniós projektjeiket milyen mértékben érinti ez, 
illetve befolyásolja-e a nagy beruházások teljesítését valamilyen módon? A napelem parkkal 
kapcsolatban kérdése volt, hogy megépül-e? Ha igen akkor mikor, illetve ki fogja létrehozni? 
A Virágfürdő mellett építendő szállodával kapcsolatban kérdése volt igaz-e, hogy vannak 
építészeti jellegű szakmai viták ebben a kérdésben? Hogy állnak ezzel a projekttel, mikor 
várható ennek a létesítése, van-e jelentkező az üzemeltetésre, vagy a beruházásra? Korábban 
arról határoztak, hogy csatlakozni fognak az országos légszennyezettség mérési hálózathoz és, 
hogy Kaposváron is lesz mérőműszer. Hol tart ennek a mérőműszernek a beszerzése? Mikor 
várható, hogy tisztán láthatnak abban a kérdésben, hogy mennyire szennyezett a levegő? Tudja, 
hogy nem önkormányzati hatáskör, de a területükön van a kisgáti bevásárlóközpontnak a 



9 

 

területe, ahol most egy torzó áll. Mit tudnak a beruházással kapcsolatban, megépül-e valaha, 
tudják-e, hogy a beruházónak, a befektetőnek milyen szándékai vannak? A költségvetési 
beszámolóban láthatták, hogy közel 30 millió forintos pótmunka igényről kellett rendelkezni a 
Csiky Gergely Színháznál. Mi igényelte ezt a 30 millió forintos pótmunka igényt? A színház 
művészeti vezetőjének lakhatását 600 ezer forinttal támogatták ebben az évben. Hosszú távon 
mi az elképzelése a városvezetésnek a tekintetben, hogy a színház művészeti vezetőjének 
lakhatását hogyan kívánja megoldani?   
 
Kováts Imre képviselő „Hogyha az elmúlt 20 évben megtanultam volna Polgármester Úrtól a 
politikusi fellépéseket, akkor azt csináltam volna, hogy kések 10 percet a Közgyűlésről, 
megállok itt középen, és közlöm, hogy azért késtem el, mert a Mező utca – Cukorgyár köz – 
Pécsi utca kereszteződésben ismét egy súlyos közlekedési baleset volt. Ez az a terület, aminek 
az útkorrekciója szerepel ebbe az évi tervben, nyilvánvaló, hogy ez sem fog elkészülni arra a 
határidőre, amit. Tehát elmulasztottam ezt az antrét, de marad hasonló kérdés, amit úgy 
fogalmazhatnék meg, hogy miért nem a Pensio Kft. viseli a szalmonellafertőzés elleni 
védekezés költségeit, többek között a munkaszüneti napokon történt munkavégzésnek a 
költségét? Valószínű, hogy Polgármester Úr már ismeri, hogy ez év augusztus első napjaiban a 
Pensio Kft. által a Petőfi, azaz a Tulipános Bölcsödében üzemeltetett konyhából 
szalmonellafertőzés indult el. A tömeges fertőzés az öt bölcsödéből legalább négyet érintett. A 
fertőzés megállítása érdekében az elmúlt hétvégén is berendelték a dolgozókat. Az illetékesek 
heteken keresztül nem tettek érdemi intézkedést, például ideiglenesen nem zárták be a konyhát. 
A bölcsődei dolgozók és a konyhai alkalmazottak székletszűrő vizsgálatát csak hetekkel később 
végezték el. A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya egy keltezés 
nélküli körlevélben csak szeptember közepén tájékoztatta a szülőket a szalmonella okozta 
megbetegedésekről, a megtett intézkedésekről, a szülők feladatairól. A levélben ismertetett 
intézkedéseket csak a feltűnés felismerése után csak több héttel később végezték el. Nagy 
valószínűsége annak polgármester úr, az illetékesek vétkes felelőtlenségből el akarják tusolni a 
szalmonellafertőzést. Ezért még egyszer megkérdezem, hogy miért nem a Pension hajtjuk be 
azokat a költségeket, akik okozták a szalmonellafertőzést. Azt is megkérdezem Polgármester 
Úr, tisztelt Jegyző Úr az önkormányzat a vétkes mulasztások kivizsgálására indít-e vizsgálatot. 
Következő téma, amiről szeretnék kérdezni az a Naperőmű, bár a képviselő társam erre már 
rákérdezett. Én annyival toldottam volna meg, hogy az elmúlt év december 7-i Közgyűlésen 
igaz, hogy volt olyan napirendi pont, amelyre utalt ez a két cégre képviselőtársam, de a 
Polgármester Úr arról számolt be, hogy a kínaiakkal kötöttük a megállapodást. Később utalt 
arra, hogy a Borhi alpolgármester írta alá a megállapodást. A kérdésem ugyanaz, csak azzal 
próbáltam kiegészíteni, hogy most akkor magyarok, vagy kínaiak építik a Naperőművet. 35 
hektáros ipari park, még emlékezhetünk arra, hogy a Miniszterelnök Úr még 2005. októberében 
ígéretet tett arra, hogy a Kormány támogatja a kaposváriak kérését és 1,4 milliárd forintot 
biztosít 60 szakember lakás építéséhez. A támogatás összege meg is jelent a 
költségvetésünkben, az első 30 lakás kivitelezésének a terve meg is történt, elkészült közel 25 
millió forintért. Legnagyobb meglepetésünkre Polgármester Úr ez év elején, azaz február 13-
án Kósa Lajossal a Modern Városok Program miniszteri biztosával abban állapodott meg, hogy 
– és erről Kósa Lajos nyilatkozott –, hogy a 60 db szakember lakást az önkormányzat saját 
forrásból építi meg, a Kormány cserébe 35 hektáros állami ingatlanon Ipari Parkot épít 
Kaposvárnak. Néhány nappal később Polgármester Úr itt a Közgyűlésen arról nyilatkozott, 
hogy azt mondta szakember lakásokra nincs igény. Egyébként is a nyárig elkészülő Ipari Park 
nagyobb hasznot hoz. Az Ipari Park nem készült el, sőt még el sem kezdődött a kivitelezés, 
annyira nem, hogy a létesítményt demonstráló táblát sem helyezték ki. Polgármester Úr Ön 
szerint mikor kezdődik el az Ipari Park kivitelezése? Mikor lesz az Ipari Parkból a 
kaposváriaknak haszna? Továbbá ki döntötte el, hogy a kaposváriaknak az igénye, a magasan 
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kvalifikált szakemberek Kaposvárra történő telepítésére megalapozatlan? Mégis csak 
megkérdezem azt, hogy van-e esély arra, hogy a 2019-es költségvetésben szerepeljen legalább 
annak a 30 db lakásnak a megépítése, amelynek a kiviteli tervei elkészültek? Közterületek 
tisztántartása, takarítása: a júniusi Közgyűlésen javasoltam annak végig gondolását, hogyan 
lehetne visszatérni ahhoz a gyakorlathoz, amikor az önkormányzati szolgáltató a közmunkások 
számától független feladata volt a városi utak, közterek, járdák, zöldterületek takarítása, 
gondozása. Talán felvetésemnek is köszönhető, hogy több mint egy évtized után megjelent 
Kaposvár utcáin egy seprűs gépkocsi. A sofőr elmondta, hogy korábban 30 évig járta Kaposvár 
utcáit, volt nap, amikor 60 km-t is megtett, de később az önkormányzat már nem igényelte a 
szolgáltatást. Jön az őszi lombhullás, Polgármester Úr elkelne még egy ilyen söprűs gép. 
Kérdésem mégis csak az Polgármester Úr, született-e konkrét elképzelés hogyan lehetne 
rendszeresebben és eredményesebben tisztántartani a város útjait, járdáit, közterületeit? Lesz-e 
elég eszköze, embere, azaz pénze a Városgondnokságnak, hogy a közmunkások által 
összesepert, a korábbi gyakorlattól eltérően azonnal el is tudják szállítani a szemetet 
megakadályozva ezzel azt, hogy a szél, az eső szétmossa? Polgármester Úr nem mulasztja el 
megnyilvánulásai során, mint ahogy most sem, a foglalkoztatással kapcsolatos kérdést. 
Többször hivatkozott arra, hogy a Németh István Programnak alapvető egyik célja, a helyi 
gazdaság erősítése, új munkahelyek teremtése. Többször hivatkozott már arra, hogy történelmi 
mélyponton van Kaposváron a munkanélküliek száma, ahogy ezt hivatalosan használják a 
regisztrált álláskeresők száma. Azt gondolom, amit most elmondott Polgármester Úr ott 
félrevezették. Tegnap este én is olvastam két helyi médium honlapján ezt az 1497 fő augusztusi 
adatot, ilyen nem létezik. Létezik viszont az, hogy június 20-i adat szerint 1379 volt a regisztrált 
álláskeresők száma és valóban 2006 óta, amióta nyilvántartják a regisztrált álláskeresők számát 
nem volt még ilyen alacsony. Erre Kaposvár gazdasága büszke lehet. Tehát ennek a 
problémának van egy másik oldala, mert meglepetést keltett, hogy egyik hónapról a másikra 
171 fővel nőtt az álláskeresők száma a június 20-i adatok szerint 1550 fő volt és az augusztusi 
statisztikai adat – melyet valaki meghamisított – ezt stabilizálta, mert ugyancsak ennyi volt. Azt 
kell kérdeznem, hogy van-e információja Polgármester Úrnak, hogy mely cégek csökkentették 
a foglalkoztatottak számát 171 fővel egyik hónapról a másikra? Mi lehet az oka annak, hogy 
júniusról júliusra az adatok szerint 171 fővel nőtt az Ön szóhasználatával említve a 
munkanélküliek száma? Szociális tűzifa, az elmúlt napokban a gazdasággal foglalkozó média 
tudósított arról, hogy a jelenleg tapasztalható tűzifa hiány fokozódni fog, miközben a tűzifa ára 
20-25 %-kal emelkedett. Elsősorban az áremelkedés miatt fontos, hogy az önkormányzat 
természetben tudja kielégíteni a tűzifára jogosultak igényét, mert a pénzbeli támogatásból 
legfeljebb 1-1,5 m3 tűzifát lehet vásárolni. Az R67-es nyomvonalán kitermelt mintegy 800 m3 
somogyi tűzifa szociális tűzifaként történő megszerzésére vonatkozó kezdeményezésem 
néhány milliós többletköltség miatt nem járt sikerrel, de hál’ Istennek Polgármester Úr ígéretet 
tett ugyancsak 800 m3 tűzifa ingyenes megszerzésére. Szeretném megkérdezni Polgármester 
Úr, hogy az ígért 800 m3 tűzifa megérkezett-e, vagy a közeljövőben rendelkezésre fog állni az 
igények kielégítésére? Polgármester Úr is említette az informatikai képző központot, ami a 
kórház déli tömbjében létesül. Ugye a Modern Városok Program egyik nagy beruházása a 
kórház déli tömb területén lévő egykori anyaépület informatikai képző központtá történő 
hasznosítása. A Szemeco Kft. által vezetett konzorciummal kötött kivitelezési szerződés szerint 
az eredeti befejezési határidő 2018. augusztus 31. volt, igaz ez később október 31-re lett 
módosítva. Kérdésem az Polgármester Úr, miután ez napi kérdés ma már, az informatikai képző 
központ üzemeltetésére, működtetésére bizonyára van már konkrét elképzelés. Szeretném 
megkérdezni, hogyan képzeljük, képzelik el a létesítmény üzemeltetését? Nem kis épületről 
van szó. Egy hosszú évtizedes visszatérő problémára szeretnék rákérdezni, ez a Bárány Fogadó 
üzemeltetése. Olvasom az előterjesztésben, hogy a tanterem és tanszálló 2018. I. félévben 
esedékes bérleti díja augusztus 31-ig realizálódott, ugyanakkor az azóta kiszámlázott bérleti 
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díjak és az óvadék feltöltése kapcsán fennálló kötelezettségek teljesítésére részletfizetési 
egyeztetést folytatunk a bérlővel. Ennyi az idézet. Köztudott, hogy a tanétterem, tanszálló, azaz 
a Bárány Fogadó üzemeltetése kezdettől fogva pénzügyi gondokkal küszködik. Amikor a 
Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola jobbára tanulókkal működtette a létesítményt, 
akkor is rendszeresen támogattuk a létesítmény működtetését. Amióta vállalkozásban történik 
az üzemeltetés szintén visszatérőek a pénzügyi problémák. Azt kérdezném Polgármester Úr, 
hogy miért nem lehet megoldást találni a Bárány Fogadó üzemeltetésének pénzügyi 
problémáira? Végül egy neuralgikus téma, ezt hagytam utoljára, Kaposrét sor útfelújítás. A 
költségvetésben felsorolt, Polgármester Úr saját hatáskörében hozott pénzügyi döntések között 
első tételként szerepel a Kaposrét sor burkolat szélesítése, padka megerősítéssel nevesített 
beruházás műszaki adatainak ellátására 620 ezer forint összeget biztosít. Nem igen van a 
városnak olyan utcája, amely az elmúlt másfél évtizedben többet emlegettünk volna, mint a 
Kaposrét sort. A júniusi Közgyűlésen Polgármester Úr is véleményt nyilvánított, amikor 
kijelentette, „a Kaposrét sor sajnos járhatatlanná vált, ezért megfelelő alapot kell készíteni az 
út szélein”. A kivitelezés láttán többen kifogásolták, hogy a kivitelező MÉJE Építőipari Kft. az 
útalap készítése során nagy tömegben, az előírt szemcsenagyság többszörösét meghaladó, 
nagyméretű egész téglákat, fél téglákat használ fel, azaz olyan építési hulladékot is felhasznált, 
amely sem jellegét, sem szemcsenagyságát tekintve nem felelt meg útalapba beépíthető építési 
hulladékos szakmai jogszabályi követelményeknek. Emiatt az út széle már most több helyen 
megsüllyedt, hullámossá vált. Nagy valószínűsége annak, hogy a Polgármester Úr két év múlva 
kénytelen lesz ismét kijelenteni a Kaposrét sor sajnos járhatatlanná vált, ezért megfelelő útlapot 
kell készíteni az út szélein. A kivitelező az önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr 
asszisztálása mellett szegte meg a szakmai szabályokat. Polgármester Úr, azt szeretném 
megkérdezni, ki volt a műszaki ellenőr név szerint? Kérem, hogy jegyzőkönyv rögzítse a 
műszaki ellenőr nevét. Tisztelt Polgármester Úr, annak érdekében, hogy lássa is azt, amit a 
város főmérnöke, műszaki igazgatója, a kivitelező és a műszaki ellenőr az építőipari 
laboratórium által minősített, útalapba beépíthető építési hulladéknak tartott, annak érdekében 
átnyújtok Önnek néhány fotót Polgármester Úr. Ennek igazolásául, hogy erre intéztem a 
felszólalásomat. A kérdést is Önnek intéztem, de nyilvánvaló, hogy Borhi alpolgármester úr is 
meg tudja nézni a fotókat.”  
 
Szita Károly polgármester ez volt az utolsó, amikor valaki egy Közgyűlésen az adott 
napirendnél nem a napirend irányában kérdez 20 percben, nem közmeghallgatáson vannak. 
Természetesen a kérdései jelentős részére meg fogunk válaszolni. Az 50 millió forintos Európai 
Uniós visszafizetés az önkormányzatot nem érinti. 
 
Balogh Beáta igazgató azoknál a projekteknél, ahol meghaladja az 50 millió forintot az 
összérték, ott kincstári számlát kell nyitni. 22 kincstári számla nyitása van folyamatban és 
összesen 2,8 milliárd forintot fognak rá átvezetni. 
 
Szita Károly polgármester véleménye szerint helyesen döntött a Kormány. Felkérte Borhi 
Zsombor alpolgármestert a feltett kérdésekben tájékoztassa képviselő urat. 
 
Borhi Zsombor alpolgármester a napelem park jó üzletnek tűnik, mert több érdeklődő is van. 
Minden engedély meg van, a telekalakítások most kerülnek bejegyzésre a Földhivatalnál. A 
következő lépés az, hogy a kínai befektető megvásárolja majd a területet, ez várhatóan 
októberben, vagy novemberben fog megtörténni.  A Kisgáton a tulajdonosnak érvényes építési 
engedélye van jelen pillanatban is magára az épületre, viszont a közútcsatlakozásra nincs. 
Törvényi változás miatt a tervet újra kell terveztetni. Bízik benne, hogy megrendelik a tervezést 
és elindítják a kivitelezést. Az info központtal kapcsolatban elmondta, szándék az, hogy ha már 
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létrehozták a Kaposvári Gazdaságfejlesztés és Innovációs Kft-t, akinek nagymértékben 
kapcsolódik a tevékenysége más cégekkel kapcsolatban az informatikához is, szeretné, ha ez a 
cég tudná üzemeltetni majd a későbbiekben. Arra kérte a Kft. vezetőjét, hogy ezt kezdje el 
előkészíteni. 
 
Kovács Katalin igazgató pontosításként elmondta, hogy az Országos Légszennyezettségi 
Mérőhálózatban igaz, hogy nincs bent Kaposvár az automata mérőállomásoknál, viszont 
manuális mérés történik. Az Agrárminisztériummal közösen nyújtották be azt a brüsszeli 
támogatást, amivel szeretnék beszerezni ezt a mérőállomást. Bekerültek azok közzé, akik nagy 
valószínűséggel támogatást nyernek, amint megkapják a támogatásról szóló értesítést, 
beszámolnak a Közgyűlésnek is róla.  
 
Szilágyi Edit irodavezető színház felújításánál az üzemi épületnek a keleti homlokzatának a 
bővítése, ami azért vált szükségessé, mert ebben az épületben kerül elhelyezésre egy teherlift, 
ami a díszleteket fogja mozgatni, szállítani a szintek között. A lift használata miatt az emberek 
közlekedéséhez egy lépcsőház építése vált szükségessé. Másik a műemléki épületben a 
főbejáratban kerül elhelyezésre egy üveg panoráma lift. Benne volt korábban is a 
költségvetésben, de nem ebben a formában. Itt a lift különbözete jelent meg igényként a 
kivitelező részéről.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző „Tisztelt Képviselő Úr! Az Ön állításával szemben az 
élelmiszerbiztonsági hatóság semmilyen kapcsolatot nem talált az élelmiszer szolgáltató és a 
megbetegedések között. Számtalan be nem jelentett ellenőrzésen vannak túl, de volt olyan 
időszak, hogy a hatóság egy hétig nyitástól zárásig ott volt a konyhában és semmiféle problémát 
nem talált. Ami a fertőtlenítéseket illeti az önkormányzat, illetve a bölcsődei központ az első 
betűtől az utolsó pontig végrehajtotta azokat az előírásokat, amit a Népegészségügyi Szolgálat, 
illetve az ÁNTSZ előírt. Itt szeretném megköszönni valamennyi bölcsődei dolgozónak a 
munkáját, ahogyan ezt a problémát, betegséget kezelték.” 
 
Szita Károly polgármester a szállodánál nem tud szakmai vitákról, ma lesz egy, a telekre 
vonatkozó előterjesztés. Nem jelent még meg a pályázati kiírás, illetve 4 milliárd forintot kell 
szereznie ahhoz, hogy a szálloda megépüljön. A színház művészeti vezetőjének részére át kell 
alakítaniuk egy színészlakást, amire most nincs lehetőségük, ezért határozták meg a 
költségvetési forrást a lakhatására. Felmérték a város gazdasági igényeit és szakember 
lakásokra nem tartottak igényt. Ipari park, hamarosan egy meglepetés bejelentésben lesz részük. 
Nem vele vitatkozik a foglalkoztatási adatoknál, hanem a Foglalkoztatási Hivatallal. A tűzifa 
szerződés aláírás előtt áll. Kaposrét sor, mondják majd meg a műszaki ellenőr nevét képviselő 
úrnak a Közgyűlés után.    
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő „Tisztelt Polgármester Úr! Az már szót sem érdemel, hogy kérdéseim 
többségére kitérő, vagy éppen, hogy mondjam leértékelő választ, vagy meg sem válaszol rá. 
Azt azonban nem hagyhatom szó nélkül, hogy a 185 milliárdos Németh István Program 
költségét tekintve jelentéktelen, de a város közlekedésében betöltött szerepét tekintve jelentős 
Kaposrét sor útfelújítása kapcsán kvázi kioktat, és olyan területre irányít, ami Ön számára is 
nyilvánvaló, hogy téves út. A kollégáit ne ilyen módon védje meg. Tudnia kell Polgármester 
Úr, hogy jelen Közgyűlési felvetésemet megelőzően minden kompetenciával rendelkező 
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munkatársát közvetlenül, vagy közvetve tájékoztattam a tapasztalataimról, sőt, hogy nehogy 
szó érje a ház elejét több profi útépítő szakemberrel is beszéltem. Beszéltem a minősítést végző 
építőipari vizsgáló laboratóriummal is. Azt is tudnia kell, hogy a szakszerűtlen kivitelezést 
jeleztem dr. Szép Tamásnak, a körzet egyéni képviselőjének és kértem közbenjárását. A 
képviselő úr a műszaki igazgatóra hivatkozva közölte, hogy az útalap készítése során 
felhasznált építési, bontási hulladék a kórház déli tömbjében lévő épületek bontásakor 
keletkezett, amely építési hulladék az építő laboratórium által minősített útalapba beépíthető. 
Hasonlóan nyilatkozott annak idején a jegyző úrnak a főmérnök úr is. Csupán azt nem tudom 
Polgármester Úr, hogy ennek ellenére hogyan került a Kaposrét sor útalapjába nagy 
mennyiségű, nagyméretű egész és fél tégla, hogyan lehetséges, hogy minden jelzés ellenére az 
útjavítást a kivitelező szakszerűtlenül végezhette el. Ugyanis a megkérdezett szakemberek 
szerint az útépítés, az építési téglahulladék, legyen az egész, fél, vagy törmelék formájában 
vizesedve, a terhelés hatására szétmálik, ezért az út megsüllyed. Tehát meg kell erősítenem a 
szakemberek véleményét Polgármester Úr, nagy a valószínűsége annak, hogy két év múlva 
ismét kénytelen lesz kijelenteni, a Kaposrét sor sajnos járhatatlanná vált, ezért a megfelelő 
alapot kell készíteni az út szélein. A válaszaid kapcsán annyit mondok Polgármester Úr nem én 
állítottam, hogy a kaposváriak igénylik a 60 db szakember lakást, hanem Ön és a Miniszterelnök 
állította, hogy a kaposváriak igénye. Egyik napról a másikra anulálták ezt az igényt. Ezért 
kérdeztem, hogy ki döntötte el? A másik dolog Tisztelt Jegyző Úr! Nem kételkedem abban, 
amit Ön most itt elmondott, hogy ezt Ön találta ki. De az Ön válasza is azt igazolja, hogy ezt a 
szalmonella ügyet el akarják tusolni. Miért éppen csak a bölcsődéket érintette? Kezemben van 
az a levél, amit a Kormányhivatal kiadott, ez is azt bizonyítja, el akarják tusolni a szalmonella 
ügyet.” 
  
 
Szita Károly polgármester kérése volt, ezt a hozzászólást küldjék el a kivitelezőnek és a 
Pensionak is.  
  
 
Pintér Attila tanácsnok 16 megyei jogú város tagja az automata mérőhálózatnak. Pontosítana, 
azon kevesek közzé tartoznak, akik nem tagjai még a hálózatnak. A statisztikákban az 1000 
főre jutó haláleseteket tekintve, amely légszennyezettségből származik Kína után 
Magyarország a második helyen van. Dicséretes törekvésnek tartja, hogy a megyei jogú városok 
megpróbálnak ezen a helyzeten javítani, és csatlakoznak egy ilyen típusú klímavédelmi 
szövetséghez vagy társuláshoz. A napelem park építését illetően azért tétovák, mert nem 
ismerik azt a helyzetet, hogy mi előzi meg a beruházást, milyen cégeket próbálnak bevonni egy 
jelentős projektbe. Jó lenne tisztán látni ebben a kérdésben, ha már egyszer polgármester 
kinyilatkoztatta, hogy Közép-Európa legnagyobb napelem parkja fog épülni Kaposváron 
méghozzá kínai beruházásban.  
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Szavazás eredménye 
 

#: 4590   Száma: 18.09.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 09:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 88.24 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.11 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 23/2018.(X.4.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 
1/2018.(I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4591   Száma: 18.09.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 09:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 94.12 88.88 
Nem 1 5.88 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 



15 

 

105/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 

1.) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
 

2.) A Közgyűlés polgármesteri hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

 
 

3.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 1 fő 
paktum koordinátor álláshelyet létesít 2018. augusztus 6-tól 2019. augusztus 5-ig tartó 
határozott időtartamra. A személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó pénzügyi 
fedezete a projekt költségvetéséből kerül biztosításra.  

 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2019. augusztus 5. 
 
 

4.) A Közgyűlés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére a 41/2018.(IV.26.) 
önkormányzati határozat 2.) pontja alapján az EFOP-1.1.1-15 Megváltozott 
munkaképességű emberek támogatása projekt keretében adminisztratív feladatokra 
legfeljebb 6 fő részfoglalkoztatású megváltozott munkaképességű személy határozott 
idejű alkalmazására jóváhagyott 3 álláshely betöltésének határidejét 2019. december 31.-
re módosítja. 
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 
  Sziberné Fehér Éva igazgató 
Határidő:  2019. december 31. 
 
 

5.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére az úszó 
szakosztály vezetőedzői feladatainak ellátásra határozott időre, 2018. október 01-től 2020. 
június 30.-ig 1 álláshelyet biztosít, mely kapcsán 2019. évben szükséges 7.564 e Ft 
pénzügyi forrást az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében biztosítja az 
intézmény részére. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
 Dér Tamás igazgató 
Határidő:  2018. november 30. 
 
 

6.) A Közgyűlés a Kaposfüredi Sport Club részére a 2018/2019-es bajnoki időszak TAO 
pályázat önerejének biztosítása érdekében a 2018. II. félévre 924 e Ft támogatást hagy 
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jóvá és vállalja, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében 2019. I. 
félévre további 924 e Ft támogatást biztosít.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. december 31. (2018. évi támogatás) 
Határidő:  2019. február 28. (2019. évi támogatás) 

 
7.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás 

Sportegyesület részére a jégkorong szakosztályok működéséhez, versenyeztetéséhez a 
TAO források rendelkezésre állásáig átmenetileg jelentkező likviditási problémák 
finanszírozása érdekében 11 millió Ft kölcsönt biztosít legfeljebb 2018. december 31-ig. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a kölcsönszerződés megkötésére. 

 
           Felelős:               Szita Károly polgármester 
           Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 
           Határidő:             2018. október 31. (szerződéskötésre) 
 
 

-----2. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésként elmondta, az alaptörvény, illetve a szabálysértési 
törvény módosítása következtében 2018. október 15-től szabálysértésnek minősül a 
közterületen való életvitelszerű tartózkodás. A szabálysértési törvény módosításáról szóló 
jogszabály kötelezővé teszi az önkormányzatok számára, hogy azon önkormányzati rendeletet 
módosítsák, amelyben rendelkeztek az életvitelszerű közterületen való tartózkodásról, ezzel az 
előterjesztéssel a jogszabálynak kívánnak megfelelni. 
 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Szita Károly polgármester egy régi városi problémát oldanak meg a rendelet módosításával. 
Változatlan az álláspontja, hogy tiltsák meg a kukából való guberálást. Mindent elkövetett, 
hogy rend legyen a városban a közterületeken is, a buszváró nem hálószoba, a lakótelepi parkot 
nem engedik használni a hajléktalanok azoknak, akiknek valóban épült. Az Alkotmánybíróság 
ezeket a problémákat felülbírálta, megteremti az önkormányzatoknak azt a lehetőséget, hogy 
rendet tarthassanak. Egyeztetést folytattak a Hajléktalan Ellátó Központtal is, hogy október 15-
el kezdődően egy más rendszer alakul ki. Reméli ezt követően is mindenki megkapja a 
segítséget, aki rászorul, ugyanakkor senki nem élhet úgy a városban, hogy mások életét zavarja. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4592   Száma: 18.09.27/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 09:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 24/2018.(X.1.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----3. Előterjesztés az elektromos töltőállomások üzemeltetéséről szóló 15/2018. (V. 7.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 
 

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

 
dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésként elmondta, 9 töltőállomás fog majd létesülni a 
városban, ahol lehetőség lesz az elektromos gépjárművek töltésére. Korábbi Közgyűlésen arról 
döntöttek, hogy a töltőállomások igénybevétele díjfizetés köteles lesz, azonban meghatároztak 
egy türelmi időt, amikor ingyenesen vehető igénybe a töltőállomás. Tekintettel arra, hogy a 
töltőállomások üzembe helyezése pár hónapot csúszott, ezért ennek megfelelően a türelmi idő 
hatályba lépését január 1-ről június 30-ig kívánják eltolni.  
 
Szita Károly polgármester ezek azok a töltők, ahol hosszabb ideig ott kell tartózkodni az 
autónak, de lesz két olyan töltő is Kaposváron, amely félóra alatt biztosítja a teljes töltöttséget.  
 
 

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

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

#: 4593   Száma: 18.09.27/3/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 09:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 25/2018.(IX.28.) 
önkormányzati rendeletét az elektromos töltőállomások üzemeltetéséről szóló 
15/2018.(V.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
-----4. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 

formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 

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

 
dr. Csillag Gábor jegyző a támogatások odaítélése során szerzett tapasztalatokkal kívánják 
módosítani a rendeletet. Egyrészt adminisztratív könnyítést vezetnének be, másrészt az 
igénybevevő számára biztosítanának könnyítést azzal, hogy időarányos visszafizetési 
lehetőséget vezetnének be. Az orvostanhallgatók számára könnyítést jelent, mivel nem minden 
hallgató tudja a rezidens képzést Kaposváron teljesíteni, számukra hátrányos volt a rendelet, 
melyet korrigálnak. 
 
Szita Károly polgármester gyakorlati tapasztalatok tették szükségessé a rendelet módosítását. 
Ezt az ösztöndíjat felsőfokú tanulmányaikat végző kaposváriaknak adják, és a támogatott 
időszak szemeszterével azonos időtartamot itt dolgoznak. Ezt a programot egészítették ki, hogy 
a középiskolában szakmunkát tanulók is pályázhatnak. Ezzel a módosítással életszerűvé teszik 
a pályázat felhasználását, a pályázati pénz elszámolását. 
 
 

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

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

#: 4594   Száma: 18.09.27/4/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 09:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 26/2018.(X.1.) 
önkormányzati rendeletét a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
-----5. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 
 

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

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

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

#: 4595   Száma: 18.09.27/5/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 09:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 27/2018.(X.1.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----6. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról----- 

 
 

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

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

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

#: 4596   Száma: 18.09.27/6/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 09:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
106/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2018. október 1. 
 
 

-----7. Előterjesztés "Csiky Gergely Színházért" Közhasznú Alapítvány Alapító 
Okiratának módosításáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 



22 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 4597   Száma: 18.09.27/7/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 09:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
107/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a „Csiky Gergely Színházért” 
Közhasznú Alapítvány alapító okiratát akként módosítja, hogy annak helyébe az előterjesztés 
mellékletét képező alapító okirat szövege lép. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az alapító 
okirat aláírására. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----8. Előterjesztés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központjában óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység  

feladatra létrehozandó álláshelyekről----- 
 

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

 
Szita Károly polgármester kiegészítésként elmondta, plusz 18 főre volna szükségük, akiket 
szeretnének felvenni ezen szakmai álláshelyekre, hogy segítsék munkájukat. 2018 tekintetében 
a költségvetési fedezetét biztosítja az állami támogatás. Egész biztos, hogy nem fogják tudni 
betölteni ezeket az álláshelyeket, mert nem lesz rá munkásuk. Örülnének, ha azt a 7 álláshelyet, 
amit a költségvetésben terveztek sikerülne betölteni.  
 
 

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

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

#: 4598   Száma: 18.09.27/8/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 09:41  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
108/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a családsegítő és gyermekjóléti 
központban óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység feladatra létrehozandó álláshelyekről 
szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:  

 
1. A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

szolgáltatásaként működő óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység feladat ellátásához 
2018. október 1-től 18 fő szakmai álláshelyet létesít. A kiadásokhoz 17.036.372 Ft forrást 
biztosít az alábbiak szerint: 
- személyi juttatás  2.707.500 Ft 
- szoc. hozzájárulási adó:    527.963 Ft 
- dologi kiadás:      500.000 Ft 
- beruházás:            13.300.909 Ft 
 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Balogh Beáta igazgató 
Határidő:   2018.szeptember 30. 

 
2. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységhez szükséges szakmai létszámot a 

Közgyűlés évente felülvizsgálja, az álláshelyek bővítéséről/zárolásáról a köznevelési 
intézményekben nyilvántartott aktuális gyermeklétszám alapján dönt. 
 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
   Sziberné Fehér Éva igazgató 
Határidő:  évente szeptemberi Közgyűlés 
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-----9. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2019. évi 
fordulóhoz való csatlakozásról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester javasolta, hogy a Bursa Hungarica pályázatot írják ki újból. Több 
10 millió forint az, amit ösztöndíjra költenek. Hármat említett meg a „Kaposvár számít rád” 
azoknak a diákoknak jár, akik felsőfokú tanulmányokat végeznek, vagy szakmunkás képzőbe 
járnak és elkötelezik magukat, hogy Kaposváron maradnak és fognak dolgozni. A másik a 
Bursa Hungarica, mely azt a célt szolgálja, hogy minden olyan kaposvárinak, akinek az anyagi 
helyzete nem teszi lehetővé azt, hogy tovább tanuljon lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy 
tovább tanulhasson, ezt támogatja. Az ösztöndíjra 12 millió forintot biztosítanak a 
költségvetésben, tudni kell, hogy felét az állam adja, felét az önkormányzat adja. A harmadik a 
Roma tanulók tanulmányi ösztöndíja, amit a roma kaposvári fiataloknak adnak, azért, hogy 
tanuljanak szakmát, érettségizzenek és felsőfokú oktatásban tovább tanuljanak. Ezt a három 
támogatási típust kiegészítve az albérleti támogatásokkal, a kollégiumi férőhelyekkel, 
meghaladja az 50 millió forintot, amit adnak.  
 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4599   Száma: 18.09.27/9/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 09:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
109/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2019. évi fordulójához való csatlakozásról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy Önkormányzatunk csatlakozik a Bursa 
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Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2019. évi rendszeréhez, és 
felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő: 2018. október 3. 
 
 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 2019. 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 5.750 e Ft 
önkormányzati önrészt biztosít, melyet a 2019. évi költségvetési rendeletében a 
szociálpolitikai előirányzatok között szerepeltet.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
                         Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2019. február 28. 

 
 
-----10. Előterjesztés a Kaposvári csapadékvíz-elvezető hálózatok kiépítése és felújítása a 

Budai Nagy Antal utcában tárgyú projekt kapcsán a MÁV Zrt-vel kötendő 
üzemeltetési megállapodásról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
-----Hozzászólások----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4600   Száma: 18.09.27/10/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 09:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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110/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztéshez 
mellékletként csatolt Kaposvár, Budai Nagy Antal utcai csapadékcsatorna üzemeltetéséről 
szóló megállapodást és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----11. Előterjesztés a 2018. július 28-án bekövetkezett felhőszakadás következménye 
miatt benyújtandó vis maior pályázatról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4601   Száma: 18.09.27/11/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 09:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

111/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 2018. július 28-án a 414 681 ebr 

azonosítószámú bejelentő lapon megjelölt helyszíneken Kaposvár közterületein 
bekövetkezett káresemény következményeinek elhárítása során keletkezett rendkívüli 
kiadások megtérülése érdekében benyújtott vis maior pályázatról szóló tájékoztatást. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a károsodott közterület 
helyreállítása a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjainak 
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figyelembevételével történik. A Közgyűlés utólagosan jóváhagyja a káreseményekkel 
kapcsolatosan benyújtott igényeket és felhatalmazza a Polgármestert a további intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
Határidő:   azonnal  
 
2. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges önrészt, 639.682,- Ft-ot a 2018. évi költségvetés 

felhalmozási célú általános tartaléka terhére biztosítja. Az Önkormányzat saját erejéből a vis 
maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. A káresemény forrásösszetétele ez 
alapján:  

 
Megnevezés 2018. év % 
Saját forrás 639.682,- Ft 30 % 
Egyéb forrás 0,- Ft 0% 
Vis maior támogatási igény 1.492.591,- Ft 70 % 

Források összesen 2.132.273,- Ft 100 % 
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
   Balogh Beáta igazgató  
Határidő:   azonnal 
 
 

-----12. Előterjesztés partnerségi egyeztetés lezárásáról (M14/2018-OTÉK jelű 
módosítás kapcsán)----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Kováts Imre képviselő kérdése volt, van-e relevanciája, jelentősége azoknak a főépítészeti 
véleményeknek, amelyek szerint a terület a vasút közelsége miatt nem alkalmas szálloda 
építésére, mert nem elégíti ki a szállodákkal kapcsolatos egyéb igényeket? Az uszoda elkészülte 
után világversenyeket akarnak idehozni, ha nem lesz szálloda, a világ elitjébe tartozó úszókat 
hol fogják elhelyezni? Véleménye szerint szálloda nélkül nem tudnak több napos nemzetközi 
versenyt rendezni. 
 
Szita Károly polgármester ezért építenek szállodát az uszoda mellé és nem máshova.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok a költségvetésnél már utalt a szakmai vitára, alapvetően a Somogy 
Megyei Önkormányzat Megyei Főépítészi Irodájának véleményére gondolt. Az előterjesztés 
mellékleteként leírja, hogy milyen aggályai vannak a szálloda építésével kapcsolatban. 
Nyilvánvaló, hogy a szálloda elhelyezésével kapcsolatban a döntést a testület hozza, de jó ha 
látják ezeket a véleményeket is, melyek a mellékletben szerepelnek. 
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Szita Károly polgármester a városnak szándéka az, hogy egy négy csillagos szállodást építsen 
Kaposváron. Erre azért van szükség, mert vannak már olyan rendezvényeik, amikor a minőségi 
szálláshely kevés ebben a városban, erre kell lehetőséget biztosítaniuk. Olyan beruházásokat 
hajtottak végre nem céltalanul, amelyből a város, mind hírnévben, mind anyagilag profitálni 
akar. Ilyen beruházások közzé tartozik az, amikor egy FINA szabványoknak megfelelő 4 
csillagos versenymedencét építenek. Lehet építeni szállodát a vasút közelsége ellenére is, amely 
azt a célt szolgálja a komplexummal együtt, hogy nem csupán a nemzetközi versenyeket, hanem 
rendszeres edzőtáborokat tudnának itt tartani a városban.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4602   Száma: 18.09.27/12/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 09:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
112/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár „M14/2018-
OTÉK” jelű településrendezési eszközök módosításának szabályszerűen lefolytatott 
partnerségi, valamint államigazgatási szervekkel történt egyeztetéséről szóló, az előterjesztés 
mellékletében rögzített jegyzőkönyv tartalmát elfogadja, ezzel a véleményezési szakaszt 
lezárja. 
 
 Felelős:             Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 Határidő:           azonnal 
 
 

-----13. Előterjesztés a vízközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési 
tervéről 2019-2033----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 



29 

 

 
Pintér Attila tanácsnok Ügyrendi az előző napirendnél jelzett ügyrendi hozzászólási igényt 1 
percben. Remélte, hogy megkapja. 
 
Szita Károly polgármester a napirendet már lezárta, megköszönte a véleményét. 
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Szita Károly polgármester két olyan közszolgáltatás van Magyarországon, amely 
közszolgáltatás azoknál a városoknál okoz mindig nehézséget, amelyek mindig alacsonyan 
tartották a díjait. Kaposvár ebben az élen jár az egyik a hulladékgazdálkodás, a másik a víz- és 
csatorna gazdálkodás. Az volt a céljuk, hogy az országban a közüzemi díjak tekintetében a 
legdrágábból a legolcsóbbak kívánnak lenni. Mivel nincs annyi tartalék, kevesebb pénz jut 
felújításokra, karbantartásokra. A gördülő terv azt a célt szolgálja, hogy amit évről évre 
elkérnek a vízszolgáltatótól és kötelesek visszafordítani a vízi közműveikre az milyen ütemben, 
és hogy lesz felhasználva. Ehhez majd plusz pénzeket kell még kérniük, mert az ország most 
méri fel a vízi közmű hálózatot. A városok jelentős részében a vezetékek átlagéletkora közel 
van az 50 évhez, ez alapvetően hordozza évről évre a problémákat. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4603   Száma: 18.09.27/13/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 09:55  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
113/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatási ágazat 2019. 
évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 
hozta. 
 
1. A Közgyűlés, mint a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – Zselickislak ivóvíz” (11-20473-

1-004-00-01) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős önkormányzat 
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képviseletében a víziközmű rendszer a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. 
(II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján, a 2019. évtől kezdődő 15 éves időtartamra 
vonatkozóan összeállított, az előterjesztés mellékleteit képező beruházási tervrészeket 
jóváhagyja. 

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
                                Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           azonnal 
 
2. A Közgyűlés, mint a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – Zselickislak ivóvíz” (11-20473-

1-004-00-01) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős önkormányzat 
képviseletében a víziközmű rendszer a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. 
(II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján, a 2019. évtől kezdődő 15 éves időtartamra 
vonatkozóan összeállított, gördülő fejlesztési terv mellékleteit képező felújítási és pótlási 
tervrészeket jóváhagyja. 

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

tekintetében eljáró ellátásért felelős önkormányzat a szennyvíz közműrendszer rendszer a 
2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai 
alapján a 2019. évtől kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított,gördülő 
fejlesztési terv mellékleteit képező beruházási tervrészeket jóváhagyja. 

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

tekintetében eljáró ellátásért felelős önkormányzat a szennyvíz közműrendszer rendszer a 
2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai 
alapján a 2019. évtől kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított,gördülő 
fejlesztési terv mellékleteit képező felújítási és pótlási tervrészeket jóváhagyja. 

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

(22-17491-1-004-00-11) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős 
önkormányzat képviseletében a szennyvíz közműrendszer rendszer a 2011. évi CCIX. 
törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján a a 2019. évtől 
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kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított, gördülő fejlesztési terv mellékleteit 
képező beruházási tervrészeket jóváhagyja. 

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

(22-17491-1-004-00-11) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős 
önkormányzat képviseletében a szennyvíz közműrendszer rendszer a 2011. évi CCIX. 
törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján a a 2019. évtől 
kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított, gördülő fejlesztési terv mellékleteit 
képező felújítási és pótlási tervrészeket jóváhagyja. 

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

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

 
     Felelős:              Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

        Balogh Beáta igazgató 
     Határidő:           azonnal 
 
 

-----14. Előterjesztés TOP-6.1.5-16-KA1 -2017-00001 Kaposvár, Malom utca, Kertalja 
utca és Bekötő út infrastruktúra fejlesztése tárgyú projekt kapcsán kötendő 

használati megállapodásokról----- 
 

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

 
 

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

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

#: 4604   Száma: 18.09.27/14/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 09:56  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
114/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztéshez 
mellékletként csatolt TOP-6.1.5.- 16-2017-00001 Kaposvár, Malom utca, Kertalja utca, Bekötő 
út infrastruktúra fejlesztése tárgyú projekt tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szükséges 
használati megállapodásokat jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 
   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  azonnal 
 
 
-----15. Előterjesztés a kaposvári 7091/2 hrsz. alatti ingatlan (Virágfürdő) telekalakítása 

és jelzálogjog átvezetése----- 
 

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

 
 

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

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

#: 4605   Száma: 18.09.27/15/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 10:08  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.77 
Nem szavazott 3   16.67 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
115/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert 
az előterjesztés mellékletét képező Telekalakítási megállapodás aláírására, valamint a 
zálogjogosult hozzájárulását követően a megállapodás ingatlanügyi hatóság előtti benyújtására. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. november 30. (okirat aláírása) 
 
 

-----16. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek és ingatlan bérbeadásáról----- 
 

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

 
 

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

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

#: 4606   Száma: 18.09.27/16/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 10:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2   11.11 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
116/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Zaranyi u. 4361/19 hrsz kivett 

közterület 10350 m2 alapterületű ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot 
érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti. 

 
       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2018. október 

01. napjától 2023. szeptember 30. napjáig tartó határozott, 5 éves időtartamra bérbe adja a 
Somogy Megyei Kinológiai Egyesület (7400 Kaposvár, Pipacs u. 37.) részére 
kutyakiképző iskola tevékenység céljára 12.123,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért azzal, hogy 
bérlő a tevékenységét a felelős állattartás szabályainak fokozott figyelembe vételével 
köteles végezni, valamint a területet a jó gazda gondosságával folyamatosan karbantartani. 
A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket 
nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. Az ingatlan használatára 2018. március 15.-2018. 
szeptember 30. napjáig - a 2018. március 14. napján megszűnt bérleti szerződésben foglalt 
feltételekkel - használati megállapodást kell kötni.  

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:            2018. október 15. 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Füredi u. 65-67. szám alatti 152 m2 

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

 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Füredi u. 65.-

67. szám alatti 152 m2 alapterületű helyiségcsoportot 2018. október 01. napjától 2019. 
szeptember 30. napjáig tartó határozott, 1 éves időtartamra bérbe adja a Kaposvári 
Egyházmegyei Karitász (szh.:7400 Kaposvár, Zárda u. 4.) részére irodai szervezési 
feladatok ellátása, beérkező adományok rendszerezése, tárolása, ügyfélfogadás, rászorulók 
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segélyezése, adományok kiosztása tevékenységek céljára 5.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért. 
A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket 
nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. A helyiségcsoport használatára 2018. július 15.-
2018. szeptember 30. napjáig - a 2018. július 14. napján megszűnt bérleti szerződésben 
foglalt feltételekkel - használati megállapodást kell kötni.  

 Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:            2018. október 15.  
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Berzsenyi u. 2/c. szám alatti 119 

m2 alapterületű ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt 
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

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

2/c. szám alatti 119 m2 alapterületű helyiségcsoportot 2018. október 01. napjától 2023. 
szeptember 30. napjáig tartó határozott, 5 éves időtartamra bérbe adja a Martin-Ker Kft. 
(szh.:7400 Kaposvár, Semmelweis u. 2.) részére ruházati és cipő kiskereskedelem, 
munkaruházati kereskedelem tevékenységek céljára 208.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A 
bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket 
nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. A helyiségcsoport használatára 2018. szeptember 
01.-2018. szeptember 30. napjáig - a 2018. augusztus 31. napján megszűnt bérleti 
szerződésben foglalt feltételekkel - használati megállapodást kell kötni.  

 Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:            2018. október 15.  
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Arany J. u. 33. szám alatti 33 m2 

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

 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Arany J. u. 33. 

szám alatti 33 m2 alapterületű raktárhelyiséget 2018. október 01. napjától 2023. szeptember 
30. napjáig tartó határozott, 5 éves időtartamra bérbe adja Szabados Krisztián 
e.v.(szh.:7400 Kaposvár, Borostyán u. 13.) részére víz, gáz, központifűtés szerelési 
eszközök, berendezések raktározása, tárolása tevékenységek céljára 5.200,- Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi 
költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. A helyiségcsoport használatára 2018. 
szeptember 15.-2018. szeptember 30. napjáig - a 2018. szeptember 14. napján megszűnt 
bérleti szerződésben foglalt feltételekkel - használati megállapodást kell kötni.  

 Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:            2018. október 15.  
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5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd u. 49. szám alatti 17,34 m2 
alapterületű raktárhelyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 
kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Honvéd u. 49 

szám alatti 17,34 m2 alapterületű raktárhelyiséget 2018. október 01. napjától 2020. 
szeptember 30. napjáig tartó határozott, 2 éves időtartamra bérbe adja Decsi János 
e.v.(szh.:7400 Kaposvár, Honvéd u. 51.) részére rádió, televízió, videó, műszerész 
eszközök, berendezések tárolása, raktározása tevékenységek céljára 2.500,- Ft/hó + Áfa 
bérleti díjért. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi 
költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. A helyiségcsoport használatára 2018. 
augusztus 01.-2018. szeptember 30. napjáig - a 2018. július 31. napján megszűnt bérleti 
szerződésben foglalt feltételekkel - használati megállapodást kell kötni.  

 Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:            2018. október 15.  
 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, József A. u. 7/a. szám alatti Ny-K-

i irányból a 3. számú 15 m2 alapterületű garázs helyiség bérletére benyújtott pályázati 
ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, József A. u. 

7/a szám alatti 15 m2 alapterületű garázs helyiséget 2018. október 01. napjától 2019. 
szeptember 30. napjáig tartó határozott, 1 éves időtartamra bérbe adja a Somogy Megyei 
Közmunkások Érdekképviseleti Szervezete (szh.:7400 Kaposvár, Arany J. tér 6.) részére 
munkaeszközök tárolása, raktározása tevékenységek céljára 6.500,- Ft/hó + Áfa bérleti 
díjért. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi 
költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. A helyiségcsoport használatára 2018. 
július 01.-2018. szeptember 30. napjáig - a 2018. június 30. napján megszűnt bérleti 
szerződésben foglalt feltételekkel - használati megállapodást kell kötni.  

 Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:            2018. október 15.  
 
7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a 

Kaposvár, Ady E. u. 5. szám alatti épület 142 m2 alapterületű 104/1/A/3 hrsz. 
üzlethelyiségének bérleti jogát 2018. október 01. napjától 2019. augusztus 07. napjáig Dr. 
Szili Katalin e.v. (7400 Kaposvár, Ady E. u. 5.) átadja a DMGO KFT (szh.: 7400 Kaposvár, 
Szalay F. u. 2/A, képviseli: Győrffy Lajos ügyvezető) részére cipő, bőráru és kiegészítők 
forgalmazása, minőségi cipőszalon üzemeltetése tevékenységek céljára a bérleti jogot 
átadót megillető jogok és terhelő kötelezettségek összességének átruházásával.  

 
 A bérleti szerződést ki kell egészíteni azzal, hogy az Átvevő köteles a Zöld város 

kialakítása című TOP-6.3.2-15. pályázati program keretében a helyiségcsoportban történő 
felújítási munkálatokat tűrni, a kivitelezés során a Bérbeadóval és a kivitelezővel 
teljeskörűen együttműködni. Bérlő a munkálatok kapcsán a Bérbeadó felé semmilyen 
követelést nem támaszthat. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A 
bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.  



37 

 

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

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

 
8.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a 

Kaposvár, József A. u. 7/a K-Ny-i irányból a 2. szám alatti 15 m2 alapterületű garázs 
helyiség bérleti jogát 2018. október 01. napjától 2020. szeptember 30. napjáig Pintér 
Miklósné (volt 7400 Kaposvár, József A. u. 7/a 3/13. szám alatti lakos) átadja Németh Zsolt 
(Tart. helye: 7400 Kaposvár, József A. u. 7/a 3/13. szám alatti lakos) magánszemély részére 
gépjármű tárolás, garázs tevékenység céljára a bérleti jogot átadót megillető jogok és 
terhelő kötelezettségek összességének átruházásával.  

 
 A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket 

nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.  
       A bérleti szerződést átruházó megállapodás aláírására a Közgyűlés a Polgármestert 

felhatalmazza. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:            2018. október 15. 
 
9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd u. 5. szám alatti 46 m2 

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

 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy biztosítja a Napkerék 

Egyesület részére a Kaposvár, Honvéd utca 5. szám alatti ingatlan 2018. október 01. 
napjától kezdődő határozott, 1 éves időtartamra történő térítésmentes használatát 
közfeladat ellátására, közhasznú szervezetként azzal, hogy a helyiség működtetésével 
kapcsolatos költségek - beleértve a rezsiköltségeket is - az Egyesületet terhelik. Az 
előterjesztés mellékletét képező megállapodást a Közgyűlés jóváhagyja. A helyiségcsoport 
használatára 2018. április 01.-2018. szeptember 30. napjáig a 2018. október 01. napjától 
megkötendő használati szerződéssel azonos feltételű és tartalmú használati megállapodást 
kell kötni.  

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

-----17. Előterjesztés vagyonhasznosítási és tulajdonviszonyok rendezésével  
kapcsolatos ügyekről----- 

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

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

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

#: 4607   Száma: 18.09.27/17/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 10:09  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.77 
Nem szavazott 3   16.67 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
117/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata a kaposvári 5754/33 hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően 
kialakuló 636 m2 területű ingatlant a 2018. évi költségvetés felhalmozási tartalék kerete 
terhére megvásárolja  795.000,- Ft + Áfa, összesen 1.009.650,- Ft vételáron és 
törzsvagyonába helyezi, továbbá vállalja a telekalakítási munkarészek elkészíttetését, 
valamint a meglévő kerítés kialakuló új telekhatárra történő áthelyezését és annak várható 
bruttó 400.000,- Ft költségét. 

 
Felelős:                    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:        Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                  2018. október 15. (határozat közlése) 

 
2.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposfüred Sport Club 

részére bérbe adja a kaposvári 15385 hrsz-ú ingatlanon található füves sportpályát 2018. 
szeptember 15. napjától 2018. november 30. napjáig (140 óra időtartamban) és 2019. 
március 15. napjától 2019. június 30. napjáig (168 óra időtartamban) tartó időszakra, 
mindösszesen 308 óra időtartamban 5.500,-Ft+rezsi/óra +Áfa bérleti díj mellett a pályázati 
felhívásban szereplő feltételekkel, továbbá 2018. augusztus 15-től 2018. szeptember 14. 
napjáig tartó időszakra 5.500,-Ft+rezsi/óra +Áfa díjon használati szerződést köt a 
Kaposfüred Sport Clubbal. A szerződések aláírására a Közgyűlés a Polgármestert 
felhatalmazza. 

 
Felelős:                      Szita Károly polgármester 
Közreműködik:          Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                    2018. október 15. 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felhatalmazza a 
Polgármestert, a 339/6 hrsz. alatt nyilvántartott 242 m2 területű, kivett garázssor 
megnevezésű ingatlan 17/242-ed arányú tulajdonjogának elbirtoklás jogcímén történő 
átruházásához szükséges okirat aláírására.  

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

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

1. számú mellékletét képező, a Kaposvár, Béke u. 47. szám alatti helyiségcsoport Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ által történő felújításához szükséges ingatlan használati 
megállapodás tervezetet azzal, hogy az ÁEEK-tól esetlegesen érkező, a megállapodás 
érdemi részét nem érintő változtatással a megállapodás aláírására a Polgármestert 
felhatalmazza.  

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

 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy elfogadja a kaposvári 5791/5 

és 5773 hrsz-ú ingatlanokon 20 + 1 db merőleges felállású P+R parkolók üzemeltetési 
megállapodásra vonatkozó tájékoztatást. 
 

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

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Gilice u. 31. 
szám alatti, 9020 hrsz-ú ingatlanon lévő 2 db rossz műszaki állapotú felépítmény 
elbontásához hozzájárul. A bontást követően a felépítményeket az önkormányzat 
vagyonnyilvántartásából törölni kell. 
 
Felelős:     Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:    Szirják Imréné igazgató 
                                Balogh Beáta igazgató 

       Határidő:               2018. december 31. 
 
 
-----18. Előterjesztés a kaposvári Sávház épületre telepítendő távközlési bázisállomás(ok) 

bérletének pályázati kiírásáról----- 
 

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

 
 

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

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

#: 4608   Száma: 18.09.27/18/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 10:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.77 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.77 
Nem szavazott 3   16.67 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
118/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az önkormányzati tulajdonú 
Kaposvár Sávház ingatlan tetején lévő területen távközlési állomás létesítésére vonatkozó, az 
előterjesztéshez csatolt 1. sz. melléklet szerinti pályázati kiírást jóváhagyja. A Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert a pályázat nyertesével a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:   2018. november 15. (szerződéskötés) 
 
 

-----19. Előterjesztés emléktáblák elhelyezéséről ----- 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok mindig támogatta az emléktáblák létesítését és több esetben 
kezdeményezett is. Emléktáblát kell állítani jelentős kaposvári személyeknek, akik Kaposvár 
életében fontosat mutattak, jelentős esemény miatt, vagy építészetileg jelentős épületre. 
Azonban az előterjesztés 3. pontjában véleménye szerint nem jelentős kaposvári esemény, nem 
olyan dolog szerepel, amit emléktáblával kellene megjelölni. Kaposváron, ha megnézik a 
belvárosi épületeket, majdnem mindegyikre lehetne több emléktáblát kihelyezni. Ha sok 
emléktáblát létesítenek ilyen alapon, azok el fognak értéktelenedni. Az, hogy 1964 és 1967 
között egy évfolyam eljutott az érettségiig ebben az épületben, nem indokolja emléktábla 
kihelyezését. 
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Pintér Attila tanácsnok tudja, hogy tanácsnok úr javaslata elsősorban arról szólt, hogy milyen 
alapfelvetéssel, tematikával kellene az emléktábla állításhoz állni, mivel nincs olyan 
önkormányzati rendelkezésük, amely az ilyen típusú emléktábla állítását szabályozná, ezért 
egyedi kéréseket fogalmaznak meg a Közgyűlésen. Az előterjesztő kezdeményezését 
támogatja, hogy fogadják el az emléktábla állítását. Ha már vannak olyanok, akik ezt 
kezdeményezték és úgy érzik, hogy olyan közösségben éltek és élnek, hogy fontos nekik, hogy 
emléktábla legyen elhelyezve, akkor véleménye szerint megérdemli a közösség az 
engedélyezés lehetőségét. 
 
Szita Károly polgármester igazság tartalma van annak, amit Szép Tamás tanácsnok úr 
mondott, de egyetért Pintér tanácsnok úr véleményével. Elkezdtek egy gyakorlatot, ami mindig 
a bölcsességükön múlik, hogy hol állnak meg. Nyilvánvaló lesz olyan előterjesztés, amikor azt 
mondják ez nem az, hogy emléktáblát állítsanak.  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok Ügyrendi mivel az előterjesztésben három emléktábláról van szó, 
javasolta, hogy külön szavazzanak. 
 
 

Szavazás eredménye 
 
 

#: 4609   Száma: 18.09.27/19/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 10:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 1.) pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4610   Száma: 18.09.27/19/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 10:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 2.) pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4611   Száma: 18.09.27/19/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 10:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat 3.) pontjáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 82.36 77.77 
Nem 2 11.76 11.11 
Tartózkodik 1 5.88 5.56 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
119/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az emléktáblák elhelyezéséről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozatokat hozta: 
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1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kaposvár, Fő u. 2. szám alatti 
épület homlokzatára, önkormányzati finanszírozásban megvalósuló, az előterjesztés 
szerinti szövegezésű emléktábla elhelyezését.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő: 2018. október 15. (közlésre) 

 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Táncsics Mihály Gimnázium 
kezdeményezésében és finanszírozásban megvalósuló, Schuster Gyula volt 
matematikatanár emlékére, az előterjesztés szerinti szövegezésű emléktábla 
elhelyezését az épületen belül.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő: 2018. október 15. (közlésre) 

3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti 
intézmény utcafronti homlokzatára tervezett emléktáblával kapcsolatban úgy döntött, 
hogy a kezdeményezők által készített tábla homlokzatra történő elhelyezését támogatja. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
Határidő:   2018. október 15. (közlésre) 

 
 
-----20. Előterjesztés Kaposvár intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 

kapcsán önkormányzati tulajdoni részarány ingyenes állami tulajdonba adásáról, 
valamint szolgalmi- és egyéb jog jogosulti hozzájárulásról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester ahhoz, hogy Kaposváron egy jó közösségi közlekedési központ 
legyen, az ilyen jellegű döntések is hozzájárulnak. Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni, mivel 
több ilyen előterjesztéssel fognak még találkozni. Azért kell a döntés, hogy zökkenőmentesen 
folytatódhasson az építkezés. 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 



44 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 4612   Száma: 18.09.27/20/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 10:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
120/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata a Kaposvár, Bartók Béla u.4. szám alatti, 8998 hrsz-ú ingatlan 
35640/190080 tulajdoni illetőségét, a Kaposvár, Bartók Béla u. 4-1. szám alatti, 9003 hrsz-
ú ingatlan 35640/190080 tulajdoni illetőségét, valamint a Kaposvár, Bartók Béla u. 4-2. 
szám alatti, 9004 hrsz-ú ingatlan 35640/190080 tulajdoni illetőségét a „Kaposvár 
intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések IMCS” 
elnevezésű projekt megvalósítása érdekében ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja. 
A tulajdonjog átruházással kapcsolatos nyilatkozatok, szerződések aláírására a Közgyűlés 
a Polgármestert felhatalmazza. 

 
       Felelős:     Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 
       Határidő:                2018. október 15. (határozat közlése) 

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

Város Önkormányzata javára a Kaposvár, Bartók Béla u. 4. szám alatti, 8998 hrsz-ú 
ingatlanra együttesen 1.359.788,- Ft erejéig bejegyzett jelzálogjogok törlésére a 
Polgármestert felhatalmazza, amennyiben az ingatlantulajdonosokat megillető vételárból a 
NIF mindösszesen 1.359.788,- Ft-ot  az önkormányzat bankszámlájára átutal.  
 

       Felelős:     Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 
       Határidő:                2018. október 15. (határozat közlése) 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Bartók Béla 

u. 4-1. szám alatti 9003 hrsz-ú és a Kaposvár, Bartók Béla u. 4-2. szám alatti 9004 hrsz-ú 
ingatlanokat Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata javára terhelő ivóvíz vezeték 
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szolgalmi jogok törléséhez hozzájárul, a jogok ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez 
szükséges nyilatkozat aláírására a Polgármestert felhatalmazza.  
 

       Felelős:     Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 
       Határidő:                2018. október 15. (határozat közlése) 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 82/3 hrsz-ú 

ingatlan 46511/451088-ed tulajdoni illetőségére 2.694.950,- Ft és járulékai erejéig 
önkormányzatunk javára bejegyzett végrehajtási jog - a 82/3 hrsz-ú ingatlant érintő, IMCS 
beruházás miatt szükségessé váló telekalakítást követően kialakuló - a Kalmár Parkolóház 
Kft. „F.A.” tulajdonában maradó tulajdoni illetőségére történő átjegyzéséhez szükséges 
nyilatkozat aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 

 
       Felelős:     Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:    Balogh Beáta igazgató 
       Határidő:                2018. október 15. (határozat közlése) 
 
 

-----21. Előterjesztés a Beszerzési Szabályzat módosításáról----- 
 
 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4613   Száma: 18.09.27/21/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 10:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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121/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat és intézményei 

közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek rendjéről szóló 2005. január 1. napján 
elfogadott Beszerzési szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta.  

 
1.) A Beszerzési Szabályzat I. fejezetének 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„2.  A Szabályzat hatálya az önkormányzat és intézményei közbeszerzési értékhatárt el nem 

érő beszerzéseire terjed ki. 
 
Nem tartozik a Szabályzat hatálya alá: 
 
a.) a 4.000.000,- Ft nettó értékhatárt el nem érő építési beruházás; 
b.) a 2.000.000,- Ft nettó értékhatárt el nem érő árubeszerzés; 
c.) a 2.000.000,- Ft nettó értékhatárt el nem érő szolgáltatás megrendelése. 
 

A Szabályzatban az építési beruházás, az árubeszerzés és szolgáltatás meghatározására a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) fogalom-meghatározásai 
vonatkoznak. 
 

2.) Jelen módosításokat 2018. október 1. napját követően indított beszerzésekre kell alkalmazni. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Szirják Imréné Műszaki és Pályázati Igazgató 
    Balogh Beáta Gazdasági Igazgató 
    dr. Mach Tamás közbeszerzési referens 
    Intézményvezetők 
Határidő:   2018. október1.  

 
 

-----22. Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról----- 
 

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

 
 

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

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

#: 4614   Száma: 18.09.27/22/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 10:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
122/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2005. január 1. napján elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Közbeszerzési Szabályzat 
II. fejezete az alábbi 9. ponttal egészül ki: 
 
„ 9. Az Önkormányzat nevében az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban 
EKR) annak alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendje:  
A Műszaki és Pályázati Igazgatóság feladata az EKR-ben történő regisztráció elvégzése és 
folyamatos karbantartása, valamint az EKR-ben az ajánlatkérői feladatokhoz kapcsolódó 
jogosultság gyakorlása. 
 
A megbízott külső szervezet felel a megbízási szerződés szerint a közbeszerzéseknek az 
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történő lebonyolításáért, az EKR rendszerben teljesíti 
azon cselekményeket, amelyek a közbeszerzési eljárás lebonyolításának vonatkozásában 
szükségesek, figyelembe véve a Kbt., a vonatkozó kormányrendeletek, a Közbeszerzési 
Szabályzat, valamint az Önkormányzat egyéb szabályzatainak rendelkezéseit.” 
 
2.) Jelen módosításokat 2018. október 1. napját követően kell a közbeszerzésekre alkalmazni. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Szirják Imréné Műszaki és Pályázati Igazgató 
    dr. Mach Tamás közbeszerzési referens 
Határidő:   2018. október1.  
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-----23. Előterjesztés a Kaposvári Vízügyi Sport Clubbal kötendő feladatellátási 
szerződésről----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester az előterjesztésnek az a lényege, hogy több beruházást hajtanak 
végre a Desedán. Bővítették a túraútvonalat, több ponton kikötőt építettek és a kajakosokkal 
kötnének egy megállapodást, amely lehetővé tenné, hogy kajakokat lehessen bérelni.  
 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4615   Száma: 18.09.27/23/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 10:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
123/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy jóváhagyja az előterjesztés 
1. számú mellékletét képező a Kaposvári Vízügyi Sport Clubbal a Deseda tavi vízi 
sporttevékenység ellátására és üzemeltetésére határozatlan időre feladatellátási megállapodás 
tervezetet azzal, hogy a Sport Clubtól esetlegesen érkező, a megállapodás érdemi részét nem 
érintő változtatással a megállapodás aláírására a Polgármestert felhatalmazza 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  
Határidő:  2018. november 30. (szerződéskötés) 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Vízügyi Sport 
Clubbal Deseda tavi vízi sporttevékenységnek 2018. évi üzemeltetési költségeihez 500 e Ft 
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támogatást biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetése céltartalékban elkülönített 
általános működési tartalék kerete terhére. 
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:                            2018. november 30. 
 
 

-----24. Előterjesztés a kaposvári 146/18 hrsz-ú ingatlan CNG töltőállomás kialakítása 
céljára történő bérbeadásáról----- 

 
 

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

 
Szita Károly polgármester Somogy megyében több helyen vannak lezárt MOL olajkutak, 
főleg Somogyjád és Somogyvár környékén. A MOL-lal karöltve egy vállalkozás keretében 
feltárnák a kutakat. Az innen kivett anyagnak 30 %-os a hatékonysága, de lehetőséget tud 
teremteni, hogy megpróbálják felhasználni. Az előterjesztésben foglaltak szerint a CNG 
töltőállomás létesítése és üzemeltetése céljára bérleti díjért, pályázat útján adnák bérbe a lefejtő 
állomás területét. 
 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4616   Száma: 18.09.27/24/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 10:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 



50 

 

124/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 146/18 hrsz-ú 
ingatlan 212 m2 nagyságú területét, legfeljebb 5 éves időtartamra, CNG töltőállomás létesítése 
és üzemeltetése céljára, 75 000,-Ft+Áfa/hó minimum bérleti díjért pályázat útján bérbe adja az 
előterjesztéshez csatolt pályázati kiírás szerint. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat nyertesével a pályázati kiírásban foglalt 
feltételekkel bérleti szerződést kössön.  
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:                            2018. november 15. (szerződéskötésre) 
 
 

-----25. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4617   Száma: 18.09.27/25/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 10:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
125/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
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1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2/2017. (I. 26.) 
önkormányzati határozat 15. és 16. pontjának határidejét 2019. június 30-ra módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Szirják Imréné igazgató 
Kovács Katalin igazgató 
L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 Határidő:  2019. június 30. 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 3/2017. (I. 26.) 

önkormányzati határozat határidejét 2019. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
    Balogh Beáta igazgató 
    Kovács Katalin igazgató 
 Határidő:  2019. június 30. 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 68/2017. (IV. 27.) 

önkormányzati határozat 10., 11. és 12. pontját visszavonja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 Határidő:  azonnal 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 227/2017. (XII. 7.) 

önkormányzati határozat határidejét 2018. november 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. november 30. 
 
5) 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 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 36/2018. (II. 22.) 

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2019. június 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2019. június 30. 
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7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 62/2018. (IV. 26.) 
önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2018. október 31-re módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. október 31. 
 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 58/2018. (IV. 26.) 

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2018. október 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. október 31. 
 
9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 74/2018. (VI. 14.) 

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2018. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
 
10) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 74/2018. (VI. 14.) 

önkormányzati határozat 3. pontját úgy módosítja, hogy abból a 2019. I. félévi 
támogatások között nevesített de minimis támogatási jogcímet törli. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  azonnal 
 
11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 74/2018. (VI. 14.) 

önkormányzati határozat 6. pontját úgy módosítja, hogy a 2018. III. és IV. negyedév 
támogatás szponzoráció, míg a 2019. I. negyedévi de minimis támogatás. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
 
12) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 74/2018. (VI. 14.) 

önkormányzati határozat 2., 4. és 5. pontjának határidejét 2018. november 30-ra 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. november 30. 
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13) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 74/2018. (VI. 14.) 
önkormányzati határozat 8. és 9. pontjának határidejét 2018. szeptember 30-ra 
módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. szeptember 30. 
 
14) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 90/2018. (VI. 14.) 

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2018. szeptember 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
    Szirják Imréné igazgató 
 Határidő:  2018. szeptember 30. 
 
15) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 91/2018. (VI.14.) 

önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 

„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 

     (a kórház kórusa számára elektromos zongora beszerzéséhez.) 

 

2. A Polgármesteri Keret terhére 

 

- Kisebbségekért - 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. november 30”  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  azonnal 
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16) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 101/2018. (VII. 19.) 
önkormányzati határozat 1. és 2. pontjának határidejét 2018. október 31-re módosítja. 

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

-----26. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről  

(2018. II. negyedév)----- 
 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4618   Száma: 18.09.27/26/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 10:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
126/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2018. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
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-----27. Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4619   Száma: 18.09.27/27/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 10:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
127/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2018. évi 
költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----28. Előterjesztés atlétika szakosztály indításáról a Kaposvári Sportközpont és 
Sportiskolában, valamint az intézmény alapító okiratának módosításáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester régen is a Sportiskolához tartozott az atlétikai szakosztály, vannak 
eredmények, de nem olyanok, amelyeket szeretnének. Az a cél, hogy elkezdődjön már iskolás 
korban a rendszeres mozgásra nevelés.  
 

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

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

#: 4620   Száma: 18.09.27/28/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 10:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
128/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta atlétika szakosztály indításáról a 
Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában, valamint az intézmény alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 
1).A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 2018. október 1-től az atlétika szakosztállyal 
bővül, melynek működéséhez – kivéve a sportfelszereléseket, sporteszközöket, valamint az 
atlétika pálya és eszközparkjának felújításáról szóló eszközlistában szereplő tételeket - a 
Közgyűlés 2018-ban 1.713.360.-Ft, 2019-ben 7.040.645.-Ft támogatást biztosít. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Jenei Zoltánné igazgató 
Határidő:  2018. október 31. 

 
2). A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 2019. júniusában számoljon be a Közgyűlésnek 
az atlétika szakosztály működéséről, az eltelt időszak tapasztalatairól, melynek függvényében 
dönt a testület a 2020. évi támogatás összegéről. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Jenei Zoltánné igazgató 
Határidő:  2019. június 30. 
 

3) A Közgyűlés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola új formanyomtatvány szerinti alapító 
okiratát az alábbi módosításokkal hagyja jóvá: 
 

a) az alapító okirat 4.3. - A költségvetési szerv alaptevékenysége - pontjába beépül az 
atlétika sportág az alábbiak szerint: 
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„4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
a) Az intézmény kezelésében lévő fedett és nyitott létesítmények, tárgyi 

eszközök,berendezések és felszerelések üzemeltetése, karbantartása, folyamatos 
működés feltételeinek biztosítása, 

b) Az Önkormányzat által támogatott minőségi, diák- és szabadidősport, valamint 
kulturális és egyéb rendezvények létesítményei feltételeinek biztosítása, 
bérbeadása. 

c) Az Önkormányzat által támogatott, nem haszonszerzési célú rendezvények 
szervezése, lebonyolítása, illetve a szervezésben, lebonyolításban való részvétel. 

d) A Sportiskola atlétika, birkózó, jégkorong, judo, kosárlabda, úszó szakosztályaiban 
sportoló fiatalok korcsoportos, évfolyamcsoportos rendszerben történő sportági 
képzése, versenyszerű sportolásuk megalapozása. 

e) Az együttműködő atlétika, birkózó, jégkorong, judo, kosárlabda, úszó 
sportegyesületi szakosztályok utánpótlás csapatainak és versenyzőinek 
biztosítása. 

f) A sportiskolát végzett tehetséges sportolóknak az együttműködő kaposvári atlétika, 
birkózó, jégkorong, judo, kosárlabda, úszó és egyéb sportegyesületekhez történő 
irányítása.  

g) Városi diákolimpiai versenyek szervezése, lebonyolítása. 

h) Sporttanfolyamok, nyári napközik, diák szabadidősport események szervezése, 
lebonyolítása. 

i) A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, hatályos önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint jár el.” 

 
b) Az alapító okirat 5.2. – A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek 

jogviszonya – pontja helyébe a közfoglalkoztatotti jogviszony és az azt szabályozó 
jogszabály beépítése miatt az alábbi megfogalmazás lép: 
 
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 
foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazott 1993. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 

2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

3 

Közfoglalkoztatott 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról 
és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról; 

2012. évi I. törvény a Munka 
Törvénykönyvéről 

4 
Megbízás 2013. évi V. törvény a Polgári 

Törvénykönyvről 
„ 
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Az alapító okirat további pontjai az új formanyomtatványnak megfelelően átszerkesztésre 
kerülnek. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Jenei Zoltánné igazgató 
Határidő:  2018. október 31. 

 
 

-----29. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4621   Száma: 18.09.27/29/0/A/KT 
Ideje: 2018 szeptember 27 10:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   5.56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
129/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
1. A Polgármesteri Keret terhére 
 

- Búvópatak Alapítvány részére      200.000,-Ft 
     (Csernák Árpád életrajzát bemutató riportkötet kiadásának költségeihez.) 
 

- Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány részére   30.000,-Ft 
     (10 kaposvári gyermek zánkai Erzsébet táborba történő utazásának költségeihez.) 
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2. Köznevelési és Kulturális Támogatási Keret terhére 
 

- Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére    80.000,-Ft 
(a 2018. évi működési és a Margit-Kerti koncertek költségeihez.) 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. november 30. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 

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


