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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 

 
Testületi ülés ideje: 2018. november 15. 
Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 
tér 1. I. emelet Díszterem 
 
 
Pult Név Voks Frakció 
 
31 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 
 2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
 4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
 5 Dér Tamás alpolgármester 1 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 
 6 Gelencsér Ferencné tanácsnok 1 - 
15 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
12 Kováts Imre képviselő 1 - 
18 Miháldinecz Gábor képviselő 1 - 
 8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
 7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
 3 dr. Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 
 9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a kollégáit, és mindazokat, 
akik a Kapos Televízión keresztül kísérik figyelemmel az ülést. Megállapította, hogy a testület 
18 tagja jelen van, így a Közgyűlés határozatképes.  
 
Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel napirendre  
- alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 
 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az éves munkatervben szereplő, a fizetőparkolók 
üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést a december Közgyűlésen tárgyalják meg.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4628   Száma: 18.11.15/0/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 08:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
152/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette 

napirendjére alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése ügy döntött, hogy a 2018. évi munkatervében a 
november 15-i ülés napirendje között szereplő a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 
58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést a 2018. évi 
december 6-i ülésén tárgyalja. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  2018. december 6. 
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1. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

2. Előterjesztés a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 

3. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

4. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

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

6. Előterjesztés a temetkezési díjak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

7. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatási díjak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

8. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 
jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

9. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

10. Előterjesztés a Kaposvár, Toponári u. 44. sz. alatti helyiségek használati 
szerződésének felbontásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

11. Előterjesztés a kaposvári általános iskolák felvételi körzethatárainak kijelöléséhez 
tett javaslatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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12. Előterjesztés "Kaposvár Megyei Jogú Város intermodális pályaudvar és a hozzá 
kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése" c. projekt megvalósítása kapcsán 
szükséges ideiglenes üzemi buszparkoló területhasználatáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

13. Előterjesztés az Újpiac téri távolsági autóbusz pályaudvar átépítéséhez kapcsolódó 
telekcsoport újraosztásának jóváhagyásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

14. Előterjesztés a Kaposvár, Budai Nagy Antal u. 7. szám alatti, 63/2 hrsz-ú ingatlant 
terhelő átjárási és útszolgalmi jogok, valamint a Kaposvár, Csík Ferenc sétány 
mellett található 7103 hrsz-ú ingatlant illető átjárási szolgalmi jog 
megszüntetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

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

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

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

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

 
18. Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről, illetve az 

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

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

 
20. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 

  Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 
Zárt ülésen: 
 

21. Előterjesztés az „Év Kaposvári Munkáltatója” kitüntető cím adományozásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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22. Előterjesztés köztemetés költségének megtérítése tárgyában benyújtott 
fellebbezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
23. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kijelölése egyedi közgyűlési döntéssel 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
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Szita Károly polgármester két ülés közötti beszámolójában elmondta a bölcsődei 
megbetegedésekkel, a szalmonellával kapcsolatban, hogy a helyi szakemberek mindent 
megtettek a probléma kezelésére. Számos intézkedést hoztak, amelyek sikeresek voltak. 
Köszönetét fejezte ki a bölcsődében dolgozóknak és a szülőknek, hogy együttműködtek a 
népegészségügyi hatóságokkal. A lábadozóknak gyors felépülést kívánt. Zajlik Kaposváron az 
évszázad beruházási programja, a Németh István Program, amelynek keretében kiemelte a 
versenyuszodát. A Magyar Úszószövetség kiírta az idei versenynaptár alapján a pályázatokat. 
Az országos felnőtt rövidpályás bajnokságra és az országos ifjúsági bajnokságra nyújtottak be 
pályázatot. Október végén, november elején Kaposvár rendezi meg az országos rövidpályás 
bajnokságot. Másik nagy beruházás a belváros közlekedési rendjének az átalakításával jár, a 
Kaposvári Közlekedési Központ építése. Kérte a Kötél Egyesületet, a mentőket, a taxisokat, a 
buszsofőröket, a rendőrséget, hogy közösen alakítsák ki a közlekedési rendet, mely szombat 
éjféltől lép életbe. Folytatják azt a programot, amely az országban egyedülálló és hozzájárul 
ahhoz, ami Kaposvár energiafüggetlenségét jelenti, hozzájárul a zöldváros koncepciójukhoz. 
Ennek két elemét említette meg, tájékoztatást adott a távhő beruházásról és az elektromos 
töltőállomásokról. Elkezdődött a belváros átalakítása, portálok cseréje, homlokzatok felújítása, 
példaként említette a volt Csibi Áruházat. A zöldterületek is meg fognak újulni ennek a 
programnak a keretében. Tájékoztatást adott a helyszínekről. Elkezdték a Nostra bontását, ezzel 
párhuzamosan a MÁV is elkezdi azokat a beruházásokat, melyekben megállapodtak. Ismertette 
a beruházással megvalósuló terveket. Tájékoztatást adott a Kaposvár Aréna, az autóbusz-
telephely, a Csiky Gergely Színház és szennyvíztisztító-telep beruházásokról. Újabb 
százmilliókat költenek a kaposvári gyermekekre, ennek a programját most készítik elő. A 
Gyermekmosoly Program keretében több játszótér újult meg, várják a javaslatokat az új 
játszóterek helyszínére, illetve a régiekkel kapcsolatos észrevételeiket. Megkeresték a 
kutyatartókat is, hogy kutyafuttatók kialakításához javaslattal éljenek. Tovább folytatódik a 
munkanélküliek számának a csökkenése Kaposváron. A szeptemberi munkanélküliség az egy 
évvel ezelőttihez képest 16,2 %-kal csökkent. Azt gondolja, hogy a Németh István Programnak 
is köszönhetően ez a tendencia folytatódni fog.  
 
 

-----1. 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, hogy 2019-től 2,5 %-os emelésre tesz 
javaslatot a közterület használati díjak vonatkozásában. Gyakorlatilag ez inflációt követő 
emelés. Javaslatot tesz a sátorgarázs bérleti helyek megszüntetésére, illetve ennek a 
lehetőségnek a díjtételeinek a megszüntetésére. Folyamatosan próbálták kiszorítani a városból 
a sátorgarázsokat, már csak kettő maradt, ezért úgy gondolja nem lesz érdeksérelem, ha ez 
megszűnik. A harmadik egy technikai módosítás, a húsvéti és a karácsonyi vásár díjtételének a 
kivételére tesz javaslatot, mivel eddig is az Együd Árpád Kulturális Központ szervezte meg a 
vásárokat. 
 

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

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

#: 4629   Száma: 18.11.15/1/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 08:29  
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 1   5.56 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 28/2018.(XI.21.) 
önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----2. Előterjesztés a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról----- 

 
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző a Közgyűlés 1999-ben fogadta el a korábbi közművelődési 
rendeletet, az azóta bekövetkezett jogszabályi változások szükségessé tették a módosítást, 
melyet új rendeletben tettek meg. Új fogalmak kerülnek bevezetésre és ezeknek az új 
szabályoknak felel meg a rendelet. 

 
-----Kérdések----- 

 
 
Kováts Imre képviselő az előterjesztő szerint az új szemléletet mutatja a közművelődési 
alapszolgáltatások taxatív megnevezése, felsorolása is. Ezek köre, tartalma mennyiben tér el a 
hatályos rendeletben meghatározott közművelődési feladatoktól? Az előterjesztés szerint 
jelentős a társadalmi hatása lesz az új közművelődési rendeletnek. E társadalmi hatás milyen 
formában jelenhet meg? Az önkormányzat kötelező feladataként meghatározott közművelődési 
alapszolgáltatások között felsoroltak közül hogyan kell értelmezni a „kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés” alapszolgáltatást?   
 
Szita Károly polgármester hol a színház? Az egy dolog, hogy a törvény nem sorolja oda, hogy 
helyi rendeletet alkossanak, de a törvény szabályainak eleget téve, ha helyi közművelődési 



8 

 

rendeletet alkotnak, szemlélete szerint nagymértékben beletartozik a színművészet és maga a 
színház is.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző a színház nem ennek a törvénynek a hatálya alá esik, a 
közművelődési intézményekre vonatkozik ez a rendelet. A színház pedig művészeti 
intézménynek minősül, a rendelet azért szól a színházról is a rendelet 5. §-ában rendelkeznek 
arról, hogy a kulturális tevékenységek során együtt kell működni a színházzal. De egy 
gazdasági társaságnak a szabályozására nem vonatkozik a rendelet.  
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés témában konferenciákat is tartanak, gyakorlatilag helyi 
értékekre alapuló gazdaságfejlesztést jelent. Az előterjesztésben tételesen felsorolták a 
közművelődési alapszolgáltatásokat, magában a rendeletben a törvényhelyre való utalással 
jelölték meg. Az alapszolgáltatásokat a jogszabály határozza meg, arról kellett dönteni, hogy 
milyen alapszolgáltatásokat fog nyújtani az önkormányzat. Erről pedig úgy rendelkezik a 
rendelet, hogy valamennyi alapszolgáltatást Kaposváron biztosítja.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő az új rendeletnek lehetnek következményei az intézményekre 
vonatkozóan. Úgy gondolja, hogy ezeknek az intézményeknek az alapító okiratát módosítani 
szükséges ennek megfelelően. Poénkodó megjegyzésként említette, a kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés kapcsán a szocialista brigádmozgalom jutott eszébe. 
 
Szita Károly polgármester a nemzeti értékekben gondolkodva vegye elő Képviselő Úr a 
magyarországi történelmet. Amikor kulturális alapon levő iparról, vagy művészetről beszélnek, 
vagy gazdaságfejlesztésről beszélnek az elsősorban identitás kérdése.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4630   Száma: 18.11.15/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 08:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 29/2018.(XI.21.) 
önkormányzati rendeletét a közművelődésről. 

-----3. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról----- 
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző a Közgyűlés minden évben novemberben tárgyalja a helyi 
adórendeletek felülvizsgálatát, mivel ha változtatnak, januári hatálybalépés miatt a rendeletet 
decemberben ki kell hirdetni, illetve ebben a hónapban szokta a Pénzügyminisztérium közzé 
tenni a következő évre vonatkozó adómaximumokat is. Ennek megfelelően 2019 évre 
vonatkozóan az építményadó és a telekadó vonatkozásában az előterjesztésben szereplő 
emelésre tett javaslatot. Az egyéb adónemek vonatkozásában emelést nem kívánnak 
alkalmazni. 
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő amikor az évszázad beruházási programról döntöttek a kaposváriak, 
tisztában voltak azzal is, hogy az új létesítmények üzemeltetése többletköltséget fog jelenteni. 
Márpedig a Németh István Program legjelentősebb önkormányzati beruházásai ebben az évben, 
illetve a következő év első felében befejeződnek. Az új létesítmények üzemeltetéséhez – ha 
hinni lehet Kósa Lajos miniszteri biztos becslésének – néhány milliárddal többre lesz szükség, 
mint ebben az évben. Erre forrást a saját bevételek 70 százalékát kitevő helyi adók 
biztosíthatnak, ugyanakkor a jól becsülhető többletköltségek ellenére 2019-ben – gyakorlatilag 
– nem emelkednek a helyi adók. Ezért volt kérdése a pénzügyi bizottsági ülésen, hogy a 2019. 
évi adók tervezése során miért nem vették figyelembe a belépő új létesítmények üzemeltetési 
költségét?  Kérdésére négy különböző indoklást kapott. Ezek közül – az időkorlát miatt – csak 
az egyikre reflektálna. Idézte: az adó mértékére vonatkozó javaslat kidolgozása során 
figyelembe vették azt a törvényi követelményt, mely szerint az önkormányzat „az adók 

mértékét úgy állapíthatja meg, hogy azok megfeleljenek az önkormányzat gazdálkodási 

követelményeinek és az adóalanyok teherviselő képességének”. Magyarra fordítva, a 
gazdálkodási követelmények - az új létesítmények üzemeltetési többletköltségei - nem 
indokolják az adóemelést, illetve a kaposváriak nem képesek saját döntéseik következményeit 
viselni, azaz a helyi adók emelése aránytalan terhet jelentene számukra. Ez az indoklás azért 
furcsa, mert már öt éve tudják, Kaposvár erős város. A kaposvári gazdaság folyamatosan 
erősödik, a reáljövedelmek évek óta rendszeresen emelkednek, Kaposváron létrejött a 
gazdasági értelembe vett teljes foglalkoztatás, aki akar dolgozni, az talál magának munkát. 
Arról nem is beszélve, hogy a Polgármester Úr egy korábbi Közgyűlésen kijelentette, az adók 
nagysága és a jövedelmek között nincs összefüggés. Nem az adóemelés-, hanem az előrelátó 
gazdasági tervezés mellett korteskedik. Tisztában van azzal, hogy a 2019-ben, amikor két 
fontos választás is lesz, politikailag kockázatos adót emelni. De ne legyen kétsége a felől 
senkinek sem, hogy eljön az igazság órája: 2019. novemberben a megválasztott polgármester, 
illetve az új képviselő testület rákényszerül pótolni a mulasztást. Igaz, ez már a választások után 
lesz. 
 
Szita Károly polgármester jelentős gondolkodási különbség van közte és Kováts Imre 
képviselő társa között. Ez abból adódik, hogy képviselő úr adót akar emelni. A 2010 előtti 
Kormányok, ha valami problémát láttak, amihez pénz kellett és nem tudták megoldani, akkor 
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egyhez nyúltak, elkérik az emberektől, megemelik az adót. Ez volt a gondolkodás módjuk, a 
legegyszerűbb eszközhöz nyúltak, adót emeltek. Emellett azt mondták hoznak egy törvényt és 
odaadják az önkormányzatoknak. Választástól függetlenül öt év óta nem emelkednek a helyi 
adók Kaposváron, mert látják annak a lehetőségét, hogy a helyi adókat nem a bevételt növelő 
eszközként tartják számon, hanem a gazdaságpolitikájuk egyik meghatározójaként, a gazdaság 
élénkítésének az eszközeként. Ezért fordít figyelmet arra, hogy elszámoljanak mindig a helyi 
adóról a kaposváriak felé. A helyi adók szükségesek ahhoz, hogy óvodáikat és bölcsődéiket 
működtessék, utakat, járdákat építsenek, létesítményeket üzemeltessenek. Olyan Kormány kell, 
akihez lehet ésszerű kérdésekkel fordulni és meg lehetett győzni arról, hogy hozzanak egy olyan 
törvényt, amelyben a lehetőséget biztosítják azon városok számára, akik a sport mellé 
egyenlőségjelként az egészséget teszik, és ebbe beruháznak. A társasági adó egy részét az 
üzemeltetési veszteségekre lehet fordítani. 2019-ben Kaposvár ezzel a lehetőséggel élni fog, ezt 
a lehetőséget fogja kihasználni és nem az adóemelést.  
 
Kováts Imre képviselő jól emlékszik arra a kijelentésére, hogy Kaposváron a gazdaság az adó 
növelésének eszköze, a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódik. Emlékeztette polgármester urat 
arra, hogy 2012-ben a Fidesz-kormány gyökeresen megváltoztatta az önkormányzatok 
finanszírozását. Jelentős feladatokat vállalt át az önkormányzatoktól és azt ígérte, hogy nem 
von el több forrást, mint amennyi támogatást adott a korábbi feladatokhoz. A Kormány 
ígéretének sem a polgármester, sem a képviselő-testület nem hitt, ezért 2011. december 15-i 
ülésén évi 700 millióval emelték meg az adóbevételt, ami 15-20 évet jelent előre. Ezért nem 
voltak kényszerítve arra, hogy az elmúlt néhány évben emeljék az adókat.   
 
Szita Károly polgármester nem baj, ha vannak vélemény különbségek képviselő úr adót akar 
emelni, ő pedig nem. Ha meg tudja védeni az adóemelés szükségességét, akkor érveljen 
mellette. Mindig amellett fog érvelni, hogy a nehézségeiket, vagy az előttük levő feladatokat, 
hogy tudják megoldani úgy, hogy ne a kaposváriaktól kérje el az árát.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4631   Száma: 18.11.15/3/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 08:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület az építményadóról szóló rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint 
szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 30/2018.(XI.21.) 
önkormányzati rendeletét az építményadóról szóló 77/2008. (XII.15.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4632   Száma: 18.11.15/3/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 08:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a telekadóról szóló rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 31/2018.(XI.21.) 
önkormányzati rendeletét a telekadóról szóló 78/2008. (XII.15.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 

49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző 2,58 %-os lakbéremelés elfogadását javasolja a 2019-es évre. 
 

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
Szita Károly polgármester az előterjesztés arról szól, hogy ahhoz, hogy a városnak az 
üzemeltetése legyen, és ne kelljen kiegészíteni a lakóknak, hogy ott élnek az önkormányzati 
bérlakásokban, ahhoz 28,6 % lakbéremelést kellene kérni. Azzal párhuzamosan, hogy jegyző 
úr most javasolta a 2,5 %-ot a város további támogatást ad, hogy ne kellejen 28,6 %-os 
lakbéremelést megállapítani. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4633   Száma: 18.11.15/4/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
153/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 49/1993.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2019. évi költségvetési rendeletében a bérlakás-

állomány fenntartására 3.180 eFt-ot biztosít.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2019. február 28. 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Szociális Központ részére a 

Nyugdíjasház különszolgáltatási díjjal nem fedezett 1.388 eFt költségét a 2019. évi 
költségvetésében biztosítja.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2019. február 28. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4634   Száma: 18.11.15/4/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 08:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 32/2018.(XI.21.) 
önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

-----5. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának 
jóváhagyásáról és további módosítási szándékok elfogadásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 4635   Száma: 18.11.15/5/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 08:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
154/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településrendezési eszközei 
módosításának jóváhagyásáról és további módosítási szándék elfogadásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a településrendezési eszközök 
módosítását: 

a) Kaposvár, Keleti Ipari park 3657/126 és 3657/127 hrsz. alatti ingatlan 
vonatkozásában annak érdekében, hogy az ingatlanok egyesíthetőek legyenek. A 
módosításba eseti partnerként a Metyx Hungary Kft-t vonja be; 

b) Kaposvár, 9343/2 és 9343/3 hrsz. alatti ingatlanok vonatkozásában fotovoltaikus 
naperőmű kialakítása céljából az OTÉK 115.§ (2) bekezdése alapján. A 
módosításba eseti partnerként a Kapos Holding Zrt-t vonja be. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:    2019. március 30. 

 
 
2.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 377/2005. (XII.14.) számú határozattal 

jóváhagyott és többször módosított településszerkezeti tervét az „M14/2018-OTÉK” jelű 
módosítás kapcsán  

a) a 42/2018. (IV.26.) önkormányzati határozat 5) pontjában jóváhagyott módosítás 
tekintetében a Kőhárs utca – tervezett belterületi határvonal – 610 számú út által 
határolt tömb vonatkozásában a határozat 1. melléklete szerint; 

b) az OTÉK 115.§ (2) bekezdése alapján a Kapos folyó – Cseri út – Tinódi L. S. utca 
9379 hrsz. alatti közút által határolt tömb vonatkozásában a határozat 2. melléklete;  
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c) az 51/2012. (IV.26.) önk. határozat 1)c. pontjában jóváhagyott- módosítás 
tekintetében a Bajcsy-Zs. utca - Kaposi Mór utca – Fő utca – Tallián Gy. által határolt 
tömb vonatkozásában a határozat 3. melléklete szerint módosítja; 

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

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

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

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M14/2018-OTÉK”, jelű módosítás (1., 2., 
5., 6. tervezési pont vonatkozásába) kapcsán az Állami Főépítész záró szakmai 
véleményében tett észrevételeire az előterjesztés 2. sz. mellékletben megfogalmazott 
válaszokat elfogadja. 

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4636   Száma: 18.11.15/5/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 08:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 33/2018.(XI.21.) 
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----6. Előterjesztés a temetkezési díjak felülvizsgálatáról----- 
 

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

 
dr. Csillag Gábor jegyző kiegészítésként elmondta, bekérték a vállalkozótól a működésével 
kapcsolatos költségeket és elszámolásokat. Mindezek alapján nem látják indokoltnak azt, hogy 
2019-ben javaslatot tegyenek arra, hogy a temetkezési díjak emelkedjenek. 
 

-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő egy évvel ezelőtt a T. Jegyző Úr a Keleti temetőben történő térfigyelő 
kamerák felszerelésével kapcsolatos kérdésére a következőket válaszolta: „a Somogy 
Temetkezési Kft az elmúlt hónapokban elkészítette a kaposvári temetők állapotfelmérését, 
amely tartalmazta a Keleti és a Nyugati temetőkben két önálló kamerarendszer kiépítését is. Az 
állapotfelmérést megvizsgálta a Műszaki és Pályázati Igazgatóság is és azzal a támogató 
javaslattal élt, hogy ne önálló kamerarendszer kerüljön kiépítésre, hanem a kamerarendszer 
épüljön be a városi kamerahálózatba”. Kérdése volt, miután júniusi közgyűlésen 314-re 
bővítették a kamerák számát a városban, de a Keleti temető bekapcsolására vonatkozó a 
szándéknak még a nyomát sem látni, mi a helyzet temetői kamera ügyében?  
 
dr. Csillag Gábor jegyző jelenleg a kamerahálózat bővítése folyik, ennek keretében sor fog 
kerülni arra, hogy a temető környékén kamera kihelyezésre kerüljön oly módon, hogy 
elsődlegesen a temető kapu irányába legyen. A temetőn belül nem lesz, nem indokolt, mert ott 
olyanok a körülmények, hogy a kamera értékelhető felvételt nem fog biztosítani. 
 
Dér Tamás alpolgármester pár héttel ezelőtt édesanyja a Keleti temetőben volt és ellopták a 
pénztárcáját. Kihívták a rendőrséget és félórán belül az elkövetőt elfogták, nagyon sok volt a 
rovásán már eddig is. Az elkövető a kerítésen keresztül közlekedett, ezt lehetett látni a Pécsi 
utcai kamerák alapján. A rendőrök is azt mondták bent a temetőben nem látják értelmét a 
kameráknak, viszont, hogy a kapuknál legyen annak igen. 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő azt hiányolta a válaszból, hogy konkretizálja Jegyző Úr, hogy a város 
költségvetésében mikor fog megjelenni a kapuk környékén elhelyezett kameráknak a költsége. 
Az előterjesztő szerint a temetkezési szoláltató 2019. évi költségkalkulációja gyakorlatilag 
megegyezik a 2018. évivel, ezért nem tartja indokoltnak a szolgáltató kérésének teljesítését, 
azaz temetkezési díjak 5 százalékos emelését. Nem kétségbe vonva az előterjesztői javaslat 
megalapozottságát, de valaki nagyot téved. A temetkezési díjak 2015-ben 4-6 százalékkal 
csökkentésre kerültek, azóta változatlanok, az elmúlt években nem volt díjemelés. Ugyanakkor 
a költségek jelentősen nőttek, ezt az előterjesztő sem vitatja. Ha mást nem is vesznek 
figyelembe, mint az elmúlt négy év költségemelkedéseinek 2019-re áthúzódó hatását, továbbá 
a 2018. évi, vagy a 2019. évi inflációt, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum 2019. 
évi emelkedését, mindenképpen indokoltnak és megalapozottnak tartja a szolgáltató díjemelési 
kérelmét.    
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Szita Károly polgármester nem akarja, hogy emelkedjenek a temetkezési díjak. Nemcsak 
érzelmi okai vannak, hanem van gazdasági racionalitása is. Amikor a város polgárai 
megtisztelték azzal, hogy polgármesterként vezetheti a várost, az forgott a fejében, hogy 
Kaposvár egy olyan modellértékű város legyen, ahol szakítani tudnak azzal a negatív 
vívmánnyal, hogy a legdrágábbak voltak közszolgáltatási díjakban Magyarországon. Most 
Békéscsabával együtt a legalacsonyabbak, a kaposváriaknak kell a legkevesebb 
közszolgáltatási díjat fizetnie. A minimálbér növekedést és az üzemeltetési költséget igaz ki 
kell termelnie a vállalatnak, de a Temetkezési Kft. 2015-től valóban nem emelte az árát, azért 
mert drágábbak az országos átlagnál. A pénzét díj emeléssel próbálta megszerezni, amit a 
temettetőtől tudna csak elkérni. A Temetkezési Kft. is elindult azon az úton, hogy az 
üzemeltetési költségeit csökkentse. Beszerzett egy lombszívó gépet, mely az ágakat aprítja, így 
a zöldhulladék feldolgozásáért már nem kell díjat fizetnie. 
 
Kováts Imre képviselő megerősítette, hogy nem az emelés mellett van, hanem annak a 
tudomásul vétele mellett kardoskodik, hogy minden szolgáltatónak vannak költségei. Javasolta, 
hogy a Városgondnokság is vegyen ilyen lombszívó szerkezetet, mert lényegesen gyorsabb és 
hatékonyabb lenne a lomboknak az összegyűjtése.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4637   Száma: 18.11.15/6/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 09:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
155/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a temetkezési díjak felülvizsgálatáról 
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a temetkezési helyek megváltásáért, illetve 
újraváltásáért, a temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
igénybevételéért fizetendő, valamint a városi köztemetőkben vállalkozásszerűen munkát 
végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás 2018. évben hatályos díjait 2019. január 
1-től nem kívánja módosítani. 

 

Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:           2018. november 30. (határozat közlésére) 
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-----7. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatási díjak felülvizsgálatáról----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4638   Száma: 18.11.15/7/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 09:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
156/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatási 
díjak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló 
közszolgáltatás 2018. évben hatályos lakossági és közületi díjait 2019. január 1-től nem kívánja 
módosítani. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:            2018. november 30. (határozat közlésére) 
 
 

-----8. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 
jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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dr. Csillag Gábor jegyző az előterjesztés a Könyvtárt, a Múzeumot és az Együd Árpád 
Kulturális Központot érinti. Egyik esetben sem tesznek javaslatot a jegyárak emelésére. Az 
előterjesztés tartalmaz egy módosítást, dr. Szép Tamás tanácsnok úr javaslatára beépítésre 
került a kombinált bérlet, mellyel négy kiállítóhely megtekintésére van lehetőség 1.400.- Ft 
kedvezménnyel.  
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4639   Száma: 18.11.15/8/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 09:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
157/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta az egyes önkormányzati 
intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Takáts Gyula Megyei és 
Városi Könyvtár 2018. évben hatályos díjait (beiratkozási díjak, kiegészítő olvasó jegyek 
díjai, késedelmi díjak) 2019. január 1-től nem kívánja módosítani. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   Horváth Péter igazgató 
Határidő:  2019. január 1. 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi Múzeum bruttó összegű belépődíjait 2019. január 1-től az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
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Rippl-Rónai Múzeum (Fő u. 10.) 
Teljes árú jegy         800,- Ft 
Kedvezményes árú jegy        400,- Ft 
Családi jegy       1.700,- Ft 
Csoportos jegy (teljes árú)       700,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)       350,- Ft 
Kiállítás látogatási bérlet      1.200 Ft/fő/4 

alkalom 
Tárlatvezetés       2.800,- Ft 
ingyenes látogatás                     a jogszabályban meghatározottak szerint 

24 órás kedvezményes belépőjegy a Múzeum kiállítóhelyeire 2.500,- Ft 
(más kedvezményekkel nem vonható össze) 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
 saját (a Múzeum által tartott)     700,- Ft/gyermek 
 Múzeumpedagógiai foglalkozás bérlet:  2.300 Ft/fő/4 alkalom 
 Kölyökmúzeum       500,- Ft/gyermek 
 Manómúzeum       800,- Ft/gyermek 
 Bőröndmúzeum Kaposvár városon belül   700,- Ft/gyermek 

    Kaposvár városon kívül   700.- Ft/gyermek + útiköltség 

 

Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont (Rómahegyi u. 88.) 
Teljes árú jegy       1.600,- Ft 
Kedvezményes árú jegy         800,- Ft 
Családi jegy       2.800,- Ft 
Csoportos jegy (teljes árú)     1.400,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)        700,- Ft 
Tárlatvezetés       5.000,- Ft 
Fotójegy        1.500,- Ft 
ingyenes látogatás                      a jogszabályban meghatározottak szerint 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
 saját (a Múzeum által tartott)       700,- Ft/gyermek 

 Múzeumpedagógiai foglalkozás bérlet:  2.300,- Ft/fő/4 alkalom 
 
 

Vaszary Emlékház (Zárda u. 9.) 
 Felnőtt jegy 700,- Ft 
 Nyugdíjas és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 350,- Ft 
 Diákjegy (és a szervezett iskolai csoportok kísérő tanárai) ingyenes 
 
Szentjakabi Bencés Apátság Romkertje (felújítás miatt zárva) 
 Felnőtt jegy 550,- Ft 
 Nyugdíjas, diák és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 330,- Ft 
 Kaposváriak részére ingyenes 
 
Fekete István Látogatóközpont (Deseda) 

Teljes árú jegy          800,- Ft 
Kedvezményes árú jegy         400,- Ft 
Családi jegy       1.700,- Ft 
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Csoportos jegy (teljes árú)        700,- Ft 
Csoportos jegy (kedvezményes)        350,- Ft 
Tárlatvezetés       2.800,- Ft 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
 saját (a Múzeum által tartott)       650,- Ft/gyermek 

Múzeumpedagógiai foglalkozás bérlet:   2.300,- Ft/fő/4 alkalom 
 
ingyenes látogatás                      a jogszabályban meghatározottak szerint 

 Elektromos kishajó menetdíjai: 
 

Megnevezés  

Bruttó menetdíj 
Kis körút 
(30 perces 
hajókázás) 

Látogató 
Központ - Kilátó 

(Kaposfüred) 

Látogató 
Központ Fahíd 

(67-es út) 

Desedai körút 
(2,5 órás 

nagy körút) 
Felnőtt/Teljes árú 
jegy 

500 Ft 500 Ft 750 Ft 1 700 Ft** 

Diák/Nyugdíjas jegy 400 Ft 400 Ft 600 Ft 1 500 Ft** 

Családi 
kedvezményes jegy 
(2 felnőtt+ 2 gyerek) 

1 500 Ft 1.500 Ft 2 250 Ft 6 500 Ft*** 

Madármegfigyelő 
körút* 

 
780 Ft 

 
nincs 

Különjárat (max. 11 
fő) 

6 500 Ft 13 000 Ft 

Kerékpár felár 250 Ft/db  

 
Egyéb hajózási feltételek: 

• 6 éves kor alatti gyermekek részére az utazás ingyenes 
• 14 éves kor alatti gyermekek csak felnőtt kísérettel utazhatnak 
• A kirándulóhajó különjáratként bérlése csak a Látogatóközponttal előre egyeztetett 

időpontban lehetséges 
• Csoportokkal érkező kísérő tanárok számára az utazás ingyenes 
• *A madármegfigyelő körút a kora reggeli órákban indul és minimum 4 fő szükséges 

(max. 11 fő) ahhoz, hogy a hajó elinduljon, a madármegfigyelésre a 
látogatóközpontban előre be kell jelentkezni 

• **A Desedai nagy hajó körút 10 fő esetén indul el, amennyiben ennél kevesebb 
ember kívánja igénybe venni ezt a kirándulást, abban az esetben a hajót 
különjáratként lehet igénybe venni előzetes egyeztetés alapján 

• ***A Desedai nagy hajó körút családi kedvezményes jegy igénybevételével előzetes 
egyeztetés után akkor lehetséges, ha 2 család vált ilyen típusú jegyet (max.11 fő) 

 
Csónak és kerékpár-kölcsönzési bruttó díjak: 
a) csónakkölcsönzés: fél óra:     500 Ft 

     1 óra:     700 Ft 
     2 óra:  1.400 Ft 
     kaució:    500 Ft 
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b) kerékpárkölcsönzés: 3 óra:     700 Ft 
     5 órára: 2.000 Ft 
     kaució: 1.000 Ft 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   dr. Ábrahám Levente igazgató 
Határidő:  2019. január 1. 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Együd Árpád Kulturális 
Központ 2018. évben hatályos belépődíjait 2019. január 1-től nem kívánja módosítani. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
   Szalay Lilla igazgató 
Határidő:  2019. január 1. 

 
 

-----9. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról----- 
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző az előterjesztésben 3 %-os díjemelésre tesznek javaslatot, azzal, hogy 
130 millió forintos önkormányzati támogatásban fog részesülni a Közlekedési Zrt. 
 
 

-----Kérdések----- 
 
Kiss Tamás képviselő az előterjesztésben olvasható, hogy folyamatos létszámhiánnyal 
küzdenek buszsofőr tekintetében, ez hány százalékos létszámhiányt jelent? Egy 8 %-os 
béremelés is történik esetükben, ez eszköz arra nézve, hogy a létszámhiányt ki tudják 
küszöbölni, vagy ez a korábbi igényeknek a kielégítése? Megvizsgálták-e korábban annak a 
lehetőségét, hogy a városban kivitelezhető-e akár egy éves jelképes díj mellett a 
tömegközlekedésnek az ingyenessé tétele? Megvalósulhat-e itt is, vagy nem is tesznek rá 
kísérletet? 
 
Felder Frigyes tanácsnok egy határozati javaslattal kíván élni, amit Pénzügyi Bizottságon már 
megtett. Arra kérte polgármester urat és a Közgyűlést, hogy támogassa. Kérjék fel a Közgyűlés 
nevében a Holldingot, hogy egy 5 éves távlatban vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a 
tömegközlekedést hogyan tudnák Kaposváron ingyenessé tenni. Ezt a kutatást elég, ha 
Pénzügyi Bizottságon hozzák elő, és ennek a pénzügyi vonatkozását mutassák be. Ne a 
pénzügyi oldalát nézzék meg, mert ha akarnak, tudnak pénzügyi forrásokat elkülöníteni.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző a buszsofőr létszám esetében 71 fővel számoltak, de írásban 
tájékoztatni fogja képviselő urat.  
 
Szita Károly polgármester az elmúlt években a legnagyobb harc az, hogy autóbusszal 
közlekedjenek a lakók, vagy autóval menjenek. Ez Kaposváron is érezteti a hatását, hiszen 
évente 600-al több a gépjárművek száma. Ahhoz, hogy ez a szám tudjon csökkenni, mindenhol 
küzdenek, hogyan tudják versenyképessé tenni a tömegközlekedést. Van egy-két ország, ahol 
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ingyenessé tették a tömegközlekedést úgy, hogy az állam fizeti. Igaz, hogy ez helyi 
problémaként jelentkezik, de jóval tágabb. Fogja tárgyalni a Kormány a vasút, a 
buszközlekedés és a többi tömegközlekedésnek a fejlesztési koncepcióját. Az a céljuk, hogy a 
legtöbben autóbuszra üljenek. Ma Kaposváron a tömegközlekedésben az utasok 35 %-a ingyen 
utazik. A Kaposvár kártya kedvezményt azért vezették be, hogy olcsóbban utazhassanak, mint 
a nem kaposváriak. A környezetterhelés érdekében érkeznek hamarosan az elektromos buszok. 
A komfortfokozatot növelik azzal, hogyha kialakul az egységes jegyrendszer, amikor elkészül 
az intermodeális csomópont.  
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Felder Frigyes tanácsnok nem arról szól a határozati javaslata, hogy tegyék ingyenessé jövőre 
a tömegközlekedést és a város fizesse meg ennek az árát. Ahogy a beruházásoknál is van egy 
működtetési koncepció, úgy azt gondolja, hogy a tömegközlekedésnél is fel tudnak rajzolni egy 
olyan működtetési koncepciót, ahol már ingyenes, vagy a következő években vezetik be az 
ingyenes tömegközlekedést. A határozati javaslata arról szól, hogy kezdjenek el ebbe az irányba 
gondolkodni. Tegyenek egy lépést afelé, hogy nézzék meg, mit szeretnének, milyen pénzügyi 
vonzatai vannak ennek és hogyan tudnák megoldani a következő 5, illetve 10 évben. Régen 
sokkal többen használták a tömegközlekedést, ennek a visszaállítását kellene szorgalmazni. Az 
emberek kapjanak egy olyan tömegközlekedési szolgáltatást ami ösztönzi őket arra, hogy az 
autójukat inkább otthon hagyják. Arra kérte a Közgyűlést és polgármester urat, hogy nézzék 
meg ennek mi a költségvetési vonzata és kezdjenek ez irányba gondolkodni. Jövőre a második 
Pénzügyi Bizottsági ülésen egy 5 éves költségvetési terv kerüljön csak a bizottság elé erre 
vonatkozóan. 
 
Szita Károly polgármester naponta 33 ezren veszik igénybe a  helyi tömegközlekedést. 
 
Kiss Tamás képviselő az autók számának a növekedése azt is fogja eredményezni, hogy a 
parkoló helyek száma egyre kevesebb és szűkösebb lesz. Valamilyen szinten muszáj lesz a 
tömegközlekedést versenyképesebbé tenni. A buszjegyek árán 2-3 fő egy taxiba ülve ugyanazt 
a költséget éri el, mintha buszjegyet venne. Ennek az lesz az eredménye, hogy minden évben 
folyamatosan a városnak kell támogatni a tömegközlekedést.  
 
Pintér Attila tanácsnok mindenkinek a figyelmébe ajánlotta, hogy a kaposvári közösségi 
közlekedés versenyképesebb és vonzóbb akarna lenni, akkor a jelenleginél sokkal többe 
kerülne. Van egy tavaly elfogadott fenntartható mobilitási tervük, ami arról szól, hogy hogyan 
lehet megvalósítani a fenntarthatóságot és a versenyképességet például a közlekedés és a 
közösségi közlekedés területén. A terv megfogalmaz egy célrendszert Kaposvár számára, 
amelynek része az, amiről most beszéltek, ebből említett példákat. Kérdés az, hogy ennek a 
célrendszernek meg akarnak-e felelni, ha igen akkor mikor. Egyelőre mértékadó információja 
nincs a Közgyűlésnek, hogy tudjon dönteni, azonban indokoltnak látja, hogy foglalkozzanak a 
kérdéskörrel. Valami mindenképpen el kell, hogy induljon az önkormányzat részéről, mert csak 
akkor tudják elérni az egyébként elfogadott céljaikat, amik benne vannak a mobilitási tervben. 
Szorosan összefügg ez azzal a stratégiával, amivel neki indult a Közgyűlés ennek az 
időszaknak. A város lakóinak megtartására az egyik lehetséges megoldás, amit lehet 
szolgáltatásokban vonzóbbá tesznek. Szorgalmazza, hogy foglalkozzanak azzal, hogy egy 
fenntarthatóságot szolgáló közösségi közlekedést hogyan valósítanak meg. Fontosnak tartja, 
hogy ezzel hosszú távon tudjanak foglalkozni. 
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Borhi Zsombor alpolgármester a tömegközlekedés rendkívül fontos kérdés. Sok mindenben 
egyetértett az előtte szólókkal. Felder képviselő úr említette, hogy ötször, hatszor többen jártak 
régen a busszal, de sokkal kevesebb autó is volt a városban. Mindenképpen azt az irányt 
javasolta, hogy olyan rendszert alkossanak, amivel garanciát látnak arra, hogy le is teszik az 
autót. Tömegközlekedéshez fog tartozni, bizonyos mértékig jövő nyár vége felé meg fog 
valósulni az ingyenes tömegközlekedés Kaposváron, hiszen a közbringa rendszer félóráig 
ingyenes lesz. Teljesen környezetbarát rendszer lesz, javasolta mindenkinek, hogy használja. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok javasolta, hogy kérdezzék meg a lakosságot, hogy mi a véleménye 
a tömegközlekedésről. 
 
Szita Károly polgármester a tömegközlekedés nem egyenlő az autóbusszal. 8-10 esztendő 
múlva kell lecserélniük a gázos buszokat. Nem kapják meg mindig azt a lehetőséget, hogy 
egyszerre le tudták cserélni a buszokat, ez nem általános. Merjenek előre gondolkodni, hova 
akarnak eljutni 10 év múlva, amikor buszokat kell majd vásárolniuk. A díj csak az egyik eleme 
a vonzóvá tételnek, számtalan ok van erre. Javaslata, hogy a jövő évi munkatervben 
ütemezzenek be a tömegközlekedés fenntarthatóságáról, jövőképéről egy előterjesztést.  
 
Felder Frigyes tanácsnok Ügyrendi visszavonta a módosító javaslatát. 
 
Pintér Attila tanácsnok Ügyrendi az előterjesztés címére tett javaslatot, a fenntarthatóságot 
szolgáló versenyképes közösségi közlekedés megteremtéséről. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4640   Száma: 18.11.15/9/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 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 94.44 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.56 5.56 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
158/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi autóbusz-közlekedés díjainak 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
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1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Közlekedési 
Zrt. részére 2019. évben a részvénytársaság gazdálkodásának folyamatos figyelemmel 
kísérése mellett a gazdálkodás alakulásának függvényében 130.000 eFt önkormányzati 
támogatást biztosít. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. február 28.  
 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Kaposvári Közlekedési Zrt. között 2012. július 4-én a helyi 
autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátására létrejött, 2013. január 1. napjától 
hatályos közszolgáltatási szerződésnek a helyi autóbusz közlekedés díjaira vonatkozó 6. 
számú módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás 
aláírására. 

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

 
 

-----10. Előterjesztés a Kaposvár, Toponári u. 44. sz. alatti helyiségek használati 
szerződésének felbontásáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
Miháldinecz Gábor képviselő kérdése volt, most, hogy megszűnik a megállapodás a Polgárőr 
Egyesülettel, az ingatlannak mi lesz a sorsa? 
 
Szita Károly polgármester válaszában elmondta, megpályáztatják és lesz is rá jelentkező, mert 
már érdeklődtek utána. 
 
Mihalecz András tanácsnok jelentkezett egy gyermekeket foglalkoztató civil szervezet, ez 
azután lesz aktuális, ha megszűnt a szerződés. Lenne egy közösségi célt formáló, folytató 
tevékenység. 
 

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

#: 4641   Száma: 18.11.15/10/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 09:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
159/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlése  úgy határozott,  hogy a Toponári Polgárőr Egyesület 
részére közcélú adományként biztosított,  Kaposvár, Toponári u. 44. sz. alatti, ( Hrsz.:  13151)   
72 m2-es helyiség használatára kötött, 2020. január 01. napjáig hatályos megállapodást közös 
megegyezéssel felbontja. 
A Használati szerződést felbontó megállapodás aláírására  a polgármestert felhatalmazza.   
 
Felelős:                    Szita Károly   polgármester 
Közreműködik:        Balogh Beáta   igazgató 
Határidő:                  2018.  november 30. ( szerződés aláírása) 
 
 

-----11. Előterjesztés a kaposvári általános iskolák felvételi körzethatárainak 
kijelöléséhez tett javaslatról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 4642   Száma: 18.11.15/11/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 09:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
160/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kaposvári általános iskolák felvételi 
körzethatárainak kijelöléséhez tett javaslatról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 
megállapított általános iskolai felvételi körzethatárokra a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan 
nem kíván módosító javaslatot tenni.  
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:      2018. november 20. (közlésre) 
 
 
-----12. Előterjesztés "Kaposvár Megyei Jogú Város intermodális pályaudvar és a hozzá 

kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése" c. projekt megvalósítása kapcsán 
szükséges ideiglenes üzemi buszparkoló területhasználatáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 



28 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 4643   Száma: 18.11.15/12/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 09:46  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
161/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Kaposvár Megyei Jogú Város 
intermodális pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése” c. projekt 
megvalósítása kapcsán szükséges ideiglenes üzemi buszparkoló területhasználatáról szóló 
előterjesztést és felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező, a Kaposvári 
Közlekedési Zrt.-vel kötendő területhasználati megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2018. november 30. 
 
 

-----13. Előterjesztés az Újpiac téri távolsági autóbusz pályaudvar átépítéséhez 
kapcsolódó telekcsoport újraosztásának jóváhagyásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 4644   Száma: 18.11.15/13/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 09:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
162/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztéshez csatolt, a 
kaposvári 9052/2; 9054 és 9055/3 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítási megállapodást, 
valamint telekalakítást jóváhagyja, a 9052/2 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlan 262 m2 
nagyságú, a 9054 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlan 56 m2 nagyságú területeit 
törzsvagyonából kivonja.  
A területkimutatás és változási vázrajz földhivatali záradékolási eljárása során esetlegesen 
szükségessé váló, de érdemi változást nem jelentő módosítások jóváhagyására, továbbá a 
telekalakítási megállapodás aláírására a Közgyűlés a Polgármestert felhatalmazza. 

 
            Felelős:               Szita Károly polgármester  

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

 
 

-----14. Előterjesztés a Kaposvár, Budai Nagy Antal u. 7. szám alatti, 63/2 hrsz-ú 
ingatlant terhelő átjárási és útszolgalmi jogok, valamint a Kaposvár, Csík Ferenc sétány 
mellett található 7103 hrsz-ú ingatlant illető átjárási szolgalmi jog megszüntetéséről----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 4645   Száma: 18.11.15/14/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 09:47  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
163/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata a Kaposvár, belterületi 63/2 hrsz-ú, Kaposvár, Budai Nagy Antal u. 
7. szám alatti ingatlant terhelő, a tulajdoni lap  
- I/2. sorszáma alatt a Kaposvár belterületi 438/2 hrsz-ú ingatlan illető, 
- I/4. sorszáma alatt a Kaposvár belterületi 67/1 hrsz-ú ingatlant illető,  
- I/7. sorszáma alatt a Kaposvár belterületi 60/2 hrsz-ú ingatlant illető 

átjárási és út szolgalmi jogok törléséhez hozzájárul. A szolgalmi jog gyakorlásának 
lemondására vonatkozó megállapodás elkészíttetése és ingatlan-nyilvántartási átvezettetése 
és költsége a 63/2 hrsz-.ú ingatlan tulajdonosát terheli. 

 
            Felelős:               Szita Károly polgármester  

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

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a Kaposvár, belterületi 7104 hrsz-ú, Kaposvár, Csík Ferenc sétány 
melletti ingatlant terhelő, a tulajdoni lap I/2. sorszáma alatt a Kaposvár belterületi 7103 hrsz-
ú ingatlant illető átjárási szolgalmi jog törléséhez hozzájárul. A szolgalmi jog gyakorlásának 
lemondására vonatkozó megállapodás elkészíttetése és ingatlan-nyilvántartási átvezettetése 
és költsége a 7104 hrsz-.ú ingatlan tulajdonosát terheli. 

 
            Felelős:               Szita Károly polgármester  

Közreműködik:           Balogh Beáta igazgató 
Határidő:                    2018. november 30. (határozat közlése) 
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-----15. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek és ingatlan bérbeadásáról----- 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4646   Száma: 18.11.15/15/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 09:48  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
164/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Zaranyi u. 4361/5 hrsz-ú 11693 m2 

terület és 931 m2 épület, sportlőtér célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot 
érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti. 

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

november 15. napjától 2023. november 14. napjáig tartó határozott, 5 éves időtartamra 
bérbe adja a Kaposvári Sportlövész Klub (7400 Kaposvár, Zaranyi u. 6.) részére  sportlőtér 
üzemeltetése tevékenység céljára 19.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért azzal, hogy 
amennyiben Önkormányzatunk az ingatlan más célú hasznosítása mellett dönt, a bérleti 
szerződés egyoldalúan, 30 napra felmondható.  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. október 01.-2018. november 15. napjáig - a 2018. szeptember 
30. napján megszűnt bérleti szerződésben foglalt feltételekkel - használati megállapodást 
kell kötni.  

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:            2018. december 15. 
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2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Kaposvár, Ady E. u. 1. szám alatti   
74 m2 alapterületű helyiség (ebből: üzlettér 38 m2, raktár 36 m2) kereskedelmi üzlet, iroda 
célú bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást 
eredményesnek minősíti. 

 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2018. 
november 15. napjától 2023. november 14. napjáig tartó határozott, 5 éves időtartamra 
bérbe adja az S.K. RŐF Kereskedelmi és Szolgáltató Bt (7400 Kaposvár, Zaranyi ltp. 13.) 
részére méteráru, lakástextil, rövidáru kereskedelem tevékenység céljára 110.236,- 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. Az ingatlan használatára 2018. 
október 01.-2018. november 15. napjáig - a 2018. szeptember 30. napján megszűnt bérleti 
szerződésben foglalt feltételekkel - használati megállapodást kell kötni.  
 

       Felelős:                 Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:      Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:                2018. december 15. 
 
 
3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Kaposvár, Ady E. u. 3. szám alatti   

60 m2 alapterületű helyiség kereskedelmi üzlet, iroda célú bérletére benyújtott pályázati 
ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti. 

  
 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2018. 

november 15. napjától 2021. november 14. napjáig tartó határozott, 3 éves időtartamra 
bérbe adja az Aranykrém Kft (7400 Zselickislak, Kossuth L. u. 25.) részére sütemény, 
édességbolt, fagylaltozó tevékenység céljára 108.000,- 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. Az ingatlan használatára 2018. október 01.-2018. 
november 15. napjáig - a 2018. szeptember 30. napján megszűnt bérleti szerződésben 
foglalt feltételekkel - használati megállapodást kell kötni.  

 
       Felelős:                    Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:                 2018. december 15. 
 
 
4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Kaposvár, Irányi D. u. 15. szám   

alatti 24 m2 alapterületű helyiség kereskedelmi üzlet, iroda célú bérletére benyújtott 
pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti. 

  
 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2018. 

november 15. napjától 2019. november 14. napjáig tartó határozott, 1 éves időtartamra 
bérbe adja Kreiner Péter e.v. (szh: 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 28. 3/1.) részére vasáru, 
barkács és építési anyag kiskereskedelem tevékenység céljára 40.160,- 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. Az ingatlan használatára 2018. október 
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01.-2018. november 15. napjáig - a 2018. szeptember 30. napján megszűnt bérleti 
szerződésben foglalt feltételekkel - használati megállapodást kell kötni.  

 
       Felelős:                    Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:                 2018. december 15. 
 
5.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Kaposvár, Berzsenyi D. u. 4. szám   

alatti 69 m2 alapterületű helyiség kereskedelmi üzlet, iroda célú bérletére benyújtott 
pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti. 

  
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2018. 

november 15. napjától 2021. november 14. napjáig tartó határozott, 3 éves időtartamra 
bérbe adja HA-MÁ Optikai Kft (szh: 7521 Kaposmérő, Gárdonyi u. 7.) részére szemorvosi 
vizsgálat és optikai cikkek forgalmazása tevékenység céljára 77.000,- 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. Az ingatlan használatára 2018. október 
01.-2018. november 15. napjáig - a 2018. szeptember 30. napján megszűnt bérleti 
szerződésben foglalt feltételekkel - használati megállapodást kell kötni.  

 
       Felelős:                    Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 
       Határidő:                 2018. december 15. 
 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Kaposvár, Pipacs u. 9. szám alatti 

15,76 m2 alapterületű helyiség kereskedelmi üzlet, iroda, illetve raktározás célú bérletére 
benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást 
eredményesnek minősíti. 

  
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2018. 

november 15. napjától 2019. november 14. napjáig tartó határozott, 1 éves időtartamra 
bérbe adja Ördögné Kocsis Tünde Márta (7400 Kaposvár, Pipacs u. 7. 1/3.) részére 
magánszemélyként, saját ingóságok tárolása, raktározása tevékenység céljára 9.000,- 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.   

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

-----16. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

-----Kérdések----- 
 

 
Kováts Imre képviselő Az intézmények építési és komplex energetikai korszerűsítéséből 
kimaradt a Bárczy. Ugyanakkor döntés is született, hogy a Bárczyval kapcsolatos pályázatot 
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ismét beadják. Erre vonatkozóan nem látott semmilyen utalást. Kérdése, hogy áll a Bárczy 
pályázata? 
 
Szita Károly polgármester a Bárczynak és az ott dolgozóknak elismerve azt a munkájukat, 
amit végeznek határozott ígéretet tett arra, hogy a rekonstrukciót megvalósítják. Tájékoztatást 
adott a megvalósítás lehetséges formáiról. 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4647   Száma: 18.11.15/16/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 09:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
165/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a polgármester 2018. évi 

szabadságának ütemezésére adott tájékoztatatást. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 Határidő:  folyamatos 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 62/2018. (IV. 26.) 

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2018. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
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3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 83/2018. (VI. 14.) 
önkormányzati határozat 4. pontjának határidejét 2019. március 31-re módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 Határidő:  2019. március 31. 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 101/2018. (VII. 19.) 

önkormányzati határozat 1. és 2. pontjának határidejét 2018. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 108/2018. (IX. 27.) 

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2018. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
 
6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 111/2018. (IX. 27.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2018. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
    Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
 
 
7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 116/2018. (IX. 27.) 

önkormányzati határozat 1-9. pontjának határidejét 2018. november 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. november 30. 
 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 117/2018. (IX. 27.) 

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2018. november 30-ra módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. november 30. 
 
9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 128/2018. (IX. 27.) 

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2018. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
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-----17. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2018. III. negyedév)----- 

 
 

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

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

 
 

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4648   Száma: 18.11.15/17/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 09:50  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
166/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 
településrészi önkormányzatok 2018. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 

-----18. Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

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

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

 
-----Hozzászólások----- 
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Kováts Imre képviselő az előterjesztés arról szól, hogy az önkormányzati beruházási kiadások 
teljesítése alacsony, 16,8 %-os. Az alacsonynak minősített kiadás azonban egyedülálló 
teljesítést takar. A kaposvári önkormányzat fennállása óta ennyi pénzt, azaz 6,3 milliárd forintot 
nem költött beruházásra, nem hogy nyolc hónap alatt, de egy év alatt sem. A teljesítés lehetne 
nagyobb is, ha például a Polgármester Úr a volt SÁÉV telep rehabilitációja során 
rugalmasabban kezelte volna a közterületek eltérő használatáról szóló helyi rendeletet. Úgy, 
ahogy ezt tette a most folyó távhővezeték fektetés kapcsán, azaz hozzájárult ahhoz, hogy 
november 15. utáni időszakban is engedélyezte az útfelbontásokat. Sajnos nem így történt a 
volt SÁÉV telep rehabilitációja során. A 2017 novemberre tervezett befejezés - a 
szerződésmódosításban szereplő indoklás szerint - azért is csúszott egy évet, mert az ipartelep 
belső útjainak felbontását, a közművek cseréjét a polgármester nem engedélyezte, noha szinte 
egyedülállóan enyhe tél volt. Az információ-hiány is késleltette a kivitelezést: például 
hónapokig akadályozta az Ezredév utcai orvosi rendelők felújítását - a szerződésmódosításban 
leírt indoklás szerint – az, hogy önkormányzatot és a felújítást végző kivitelezőt felkészületlenül 
érte egy másik kivitelező tevékenysége, aki meglepetésszerűen és váratlanul felbontotta az 
úttestet és megkezdte a távhővezeték fektetését. A kivitelezések elhúzódásának legfőbb oka 
azonban más. Az elmúlt két évtizedben több alkalommal is javasolta, hogy az önkormányzat 
adjon ki az építési vállalkozók számára egy több évet felölelő beruházási programtervet a 
konkrét beruházások megjelölésével. Ez lehetőséget adott volna a cégeknek a technológia, az 
eszközállományuk fejlesztésére. 2015-ben és 2016-ban szinte, gyakorlatilag nem volt 
önkormányzati megrendelés és a beruházásokra vonatkozó tájékoztatót is 2017. elején tették 
meg, de nem abban a formában, ahogy ezt javasolta. A megfelelő időbeni tájékoztatás 
elmaradása miatt a vállalkozók többsége nem tudott felkészülni. Ez a legnagyobb oka a 
kivitelezések elhúzódásának.  
 
Szita Károly polgármester örömmel tájékoztatta a képviselőket, hogy a volt SÁÉV telep 
ünnepélyes átadásának már kitűzték az időpontját. A kismama gondozó, orvosi ügyelet és 
rendelő átadása is megtörténik december 31-el.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4649   Száma: 18.11.15/18/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 09:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
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167/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2018. évi 
költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----19. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának 
módosításáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
Kováts Imre képviselő mi indokolta a bölcsődei férőhely hirtelen bővítését, a 60 millió forint 
átcsoportosítását egy nem kevésbé fontos területről? A Kormány erre az évre 10 milliót 
biztosított a bölcsődei férőhelyek bővítésére. Miért nem erre a 10 millióra pályáztak? A 12 
férőhely – ami egy bölcsődei csoportnak felel meg – 60 milliós költsége soknak tűnik, azaz 5 
mFt/ férőhely. 60 millióból két, átlagos méretű családi házat lehet építeni. Mi alapján történt a 
60 milliós létesítési költség meghatározása? Miért éppen a legnagyobb, 100 férőhelyes Petőfi 
utcai bölcsőde bővítése mellett döntött? A pénzek átcsoportosítását érinti, kérdése volt, hogy 
történt-e arra vonatkozóan kezdeményezés az illetékes minisztériumnál, mivel javasolta, hogy 
a TOP pályázatok, azaz az intézmények építészeti és komplex energetikai korszerűsítési projekt 
keretében kerüljön sor a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnázium hasonló felújítására? 
 
 
Szita Károly polgármester a bölcsődénél volt lehetőség arra, hogy a Területi Operatív 
Programok tekintetében módosításokat fogalmazzanak meg. Azt a lehetőséget nyújtotta 
számukra a Kormány, hogy aki akar, tudjon élni módosításokkal, mert a TOP esetében a 
foglalkozatási paktumokra szánt pénz jóval több annál, mint ami a gyakorlati igénybevételt 
jelenti. Vannak olyan önkormányzatok, akik vissza is adták a teljes programot e tekintetben. 
Ajánlották, hogy aki akar, csoportosítson át bölcsődei férőhely bővítésekre az átképzési 
pénzből. Nem tudja megmondani, hogy ebből a pénzeszközből mennyi bölcsődei férőhely 
alakítható ki. Egyedül a Petőfi utcai bölcsődében volt lehetőség férőhely bővítésre. A 
Közgazdasági Szakközépiskola felújításával kapcsolatban történt kezdeményezés. Még négy 
ilyen nagy intézményt jelöltek meg komplett felújításra, melyhez milliárdok kellenek. Az uniós 
források tekintetében, most van az az időszak, hogy átrendezik pénzeszközöket, és lehet lesznek 
új pályázati kiírások. Közel vannak már a 2 milliárdhoz, melyet az intézményeikre 
energiatakarékosság címén felújításra költenek.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő fontos a jövő tervezése, az előrelátás. A 12 bölcsődei férőhelybővítést 
– áprilisi rádiós interjúban – a polgármester a belső migrációra alapozta, azaz a gazdasági 
fejlesztések eredményeként Kaposváron letelepedő szakemberek gyerekeinek biztosítani 
kívánják a bölcsődei férőhelyeket. Miközben a jelenlegi bölcsődei kapacitás lehetőséget ad 
további 60-70 gyerek elhelyezésére és Kaposvár lakónépessége évről-évre csökken, továbbá 
egyes területeken munkaerő-hiány van, eközben csökkentjük a munkába járáshoz-, a képzéshez 
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kapcsolódó költségtámogatásokat. Tapasztalják, hogy a hiányszakmával rendelkezők 
Kaposvárra telepítése teljes kudarc. Nincs igény sem szakemberlakásokra, sem 
munkásszállásra, azaz belátható időn belül nem lesz szükség a bölcsődei férőhelyek 
fejlesztésére. Az a tény, hogy a Közgazdasági Szakgimnázium kimaradt az intézmények 
építészeti és komplex energetikai korszerűsítési programjából véleménye szerint teljesen 
szembemegy a Kormány oktatáspolitikája, a szakirányú képzés fejlesztésének szándékával. Az 
a középfokú oktatási intézmény maradt ki a programból, amely Kaposvár gazdasági szervezetei 
számára képezik – a felnőtt oktatás keretében is – a középkádereket. A Közgazdasági 
Szakgimnázium meghatározó intézményi helye a gazdasági informatikai képzésnek. 
Nagyobbik problémának - és a mulasztás korrekciója akadályának - azt tartja, hogy 
Polgármester Úr és kollégái nem rendelkeztek kellő információval az intézmény műszaki 
állapotának évtizedekben mérhető elmaradottságáról.  
 
Szita Károly polgármester hosszú évek során az volt a gyakorlat, hogy azon vitatkoztak, hogy 
mire költik azt a 80 millió forintot, amit az intézmény felújításra tudnak fordítani egy évben. 
Büszke arra, hogy most 2 milliárdról beszélnek éves szinten. Ami a bölcsődei férőhelyeket 
illeti, nem csinálná azt a munkát, amit csinál, ha nem hinne benne.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4650   Száma: 18.11.15/19/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 10:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
168/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Integrált Területi Program 
módosításáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az Integrált Területi Program 2.4-es 
verzióját jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert az esetleges további módosítások 
elvégzésére utólagos beszámolási kötelezettséggel.  

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
Határidő:   2018. november 30. 
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-----20. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 
 
 

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

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4651   Száma: 18.11.15/20/0/A/KT 
Ideje: 2018 november 15 10:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 0   0.00 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
169/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
A Polgármesteri Keret terhére 
 

- CSIBÉSZEK Fiatalokat Támogató Alapítvány részére  100.000,-Ft 
     (Csíkszeredában és több környező település gyermekotthonaiban élő gyermekek 

megsegítésére.) 
 

- Gépészek a Gépészekért Alapítvány részére    50.000,-Ft 
     (Pintér Kálmán emléktáblája elhelyezésének költségeihez.) 
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- Gyermekvilág Alapítvány részére     30.000,-Ft 
     (2018. november 24. napján megrendezésre kerülő Jótékonysági Bál költségeihez.) 

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

 
 

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


