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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 

 
Testületi ülés ideje: 2018. december 6. 
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-testület tagjait, a kollégáit, a sajtó 
munkatársait és mindazokat, akik a Kapos Televízión keresztül kísérik figyelemmel az ülést. 
Megállapította, hogy a testület 17 tagja jelen van, így a Közgyűlés határozatképes.  
 
A napirendek tárgyalása előtt beszámolt arról, ami a két Közgyűlés között történt a városban. 
Előreláthatólag hétvégére befejeződik a távhőberuházás idei üteme, visszaállhat a forgalmi 
rend. Tavasszal folytatódnak majd a további munkálatok és nyárra várható a befejezés. A 
lefektetett távhővezetékeknél az utak helyreállítása csak ideiglenes, tavasszal fog az egész utca, 
vagy a fél sáv új aszfaltot kapni. A Cseri úti busztelephely is látványosan készül, illetve mögötte 
napelem park kiépítése folyik. 482 millió forintból befejezték az idei évre szólóan az 
iparterületek felújítását, a volt SÁÉV telep megújítását. Épül a 67-es gyorsforgalmi út, már 
kirajzolódik az új autópálya. Befejeződtek a Tüskevári csomópont munkálatai. A rendőrlámpák 
azért nem üzemelnek, mert még a hatósági engedélyezések zajlanak. Örömhír, hogy 16,3 %-
kal csökkent az állástalanok száma, 281 fővel többen dolgoznak az elmúlt év hasonló 
időszakához képest, és 3,4 %-os a foglalkoztatási ráta, ez az országos átlag alatt van. 
Tájékoztatásként elmondta, a Megyei Jogú Városok Szövetségének Közgyűlését Tatabányán 
tartották meg, amin több miniszter és államtitkár is részt vett és tájékoztatást adott az előttük 
álló feladatokról. Áder János köztársasági elnök is jelen volt és a klímavédelemről tartott 
előadást. Lesz 3-4 olyan dolog, ami mind a 23 várost és lesznek néhányak, amelyek speciálisak 
lesznek. Büszkeség volt hallani, hogy Kaposvárt nagyon jó helyen említette elnök úr a 
klímavédelem tekintetében. A gazdasági növekedés most tartós, stabil, ez az ország 
eredményein is egyértelműen látszik. Azonban figyelmesnek kell lenni, mert egy felívelő ciklus 
után mindig van egy kisebb fajta recesszió. A közműrendszer átalakításában a következő 
félévben jelentős változások lesznek majd országszerte. A kaposvári kismamák közül nagyon 
sokan küldték vissza javaslataikat a következő esztendőben indítandó Gyermekmosoly 
Program folytatásához, ahol játszótereket építenek és újítanak fel. Megmozdultak a kutyatartók 
is a kutyafuttatók építéséhez kikért javaslataikkal. Befejeződött a Cser közösségi tervezése, a 
Donneré még folyik. Megköszönte mindenkinek, aki fontosnak tartotta, hogy véleményt 
mondjon. Keddi nap vette át Brüsszelben alpolgármester úr az Európai Unió újabb kitüntetését, 
melyet Kaposvár kapott akadálymentesítés keretében. Köszönetét fejezte ki kollégáinak, köztük 
Osvalt Mónikának, aki összeállította ezt a pályázatot. Aki ott volt advent első vasárnapján, a 
Kossuth téren, az átérezte, hogy milyen ez a város. Csoda volt, ami történt, hogy milyen sokan 
gondolták azt, hogy együtt éljék át az év egyik legszentebb és legszebb ünnepét. 
 
 
Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel napirendre  
- a közvetlen uniós finanszírozású ELENA pályázat elnyeréséről, támogatási szerződés 

aláírásáról szóló előterjesztést. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4663   Száma: 18.12.06/0/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:18  
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: 
 
183/2018. (XII. 6.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére a 
közvetlen uniós finanszírozású ELENA pályázat elnyeréséről, támogatási szerződés aláírásáról 
szóló előterjesztést. 
 

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

 
2. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

3. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság vezető 

 
4. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. 

(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

5. Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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6. Előterjesztés a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 
időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

7. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

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

 
9. Előterjesztés a Közgyűlés 2019. évi munkatervéről 

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

10. Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került 
ingatlanok és ingóságok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

11. Előterjesztés a kaposvári 2381/53 hrsz. alatti ingatlant terhelő jelzálogjog 
törléséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

12. Előterjesztés a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, 
valamint a kulturális célú támogatás nyújtásáról szóló 57/2016. (XII. 13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

13. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi 
Programjáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 

 
14. Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az 

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

15. Előterjesztés a közvetlen uniós finanszírozású ELENA pályázat elnyeréséről, 
támogatási szerződés aláírásáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:  Kovács Katalin igazgató 
Balogh Beáta igazgató 
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Zárt ülésen: 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 
21. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

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

 
22. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kijelölése egyedi közgyűlési döntéssel 

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

 
23. Előterjesztés a 2018. év „Év Sportolója” díj odaítéléséről 

Előterjesztő:  dr. Pintér Rómeó tanácsnok 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 
24. Előterjesztés kitüntetések és kitüntető címek adományozásáról 

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

 
 

-----1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról----- 

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

 
-----Kérdések----- 

 
 
Kováts Imre képviselő a szociális irodánál érdeklődött szociális tűzifa ügyében, ezzel 
kapcsolatban kérdezne. A Kormány november 27-i határozatában rendelkezik arról, hogy a 
2018 telén rezsicsökkentésben nem részesült 1011 kaposvári család számára 12.310.000,- forint 
összeg erejéig természetbeni támogatást nyújt. A minisztériumok általános lassúságára 
jellemző, hogy a Belügyminisztérium még nem adta ki a támogatói okiratot, illetve a 12 millió 
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forint átutalása megtörtént. Kérdése volt, lát-e polgármester úr lehetőséget arra, hogy az 
önkormányzat megelőlegezze ezt az összeget és megkezdje ennek felhasználását? A családok 
döntő többségénél a természetbeni támogatás igénybevételének költsége, azaz a szállítás 
költsége eléri 12 000.-Ft felét-kétharmadát. Félő, hogy a családok jelentős része nem tudja 
igénybe venni a természetbeni támogatást. Lát-e a polgármester úr lehetőséget arra, hogy a 
rászoruló családok számára az önkormányzat a szállítási költségekhez hozzájáruljon, melynek 
összege számításai szerint nem lehet több 2-2,5 millió forintnál?  Az előterjesztésben olvasható, 
hogy „amennyiben a Bárczi Gusztáv iskola felújításához szükséges többletforrást biztosítani 
tudják, annak közbeszerzési eljárását meg kell ismételni”. A többletforrás biztosítása feltételes 
módban került megfogalmazásra. Ezzel szemben polgármester úr - ezt a november 15-i 
Közgyűlésen megerősítette - azt ígérte a Bárczi Iskola pedagógusainak, hogy az intézmény 
energiakorszerűsítése 2019 szeptemberig megtörténik, azaz a többletforrást biztosítani fogja. 
Ha a többletforrást biztosítani tudja, akkor miért nem indították meg a közbeszerzési eljárást? 
Véleménye szerint a 24 órában vannak, és csekély az esély arra, hogy egy jövő évben induló 
közbeszerzési eljárás esetén a polgármester úr ígérete teljesíthető lesz, figyelembe véve, hogy 
projekt elhalasztásakor a Bárczi Iskola energiakorszerűsítésének a bonyolultságára hivatkozott. 
Még áprilisban döntött a Közgyűlés a Deseda Kemping üzemeltetőjéről, az üzemeltető tervezési 
együttműködési kötelezettségét is előírta a Közgyűlés. Mi az oka annak, hogy az 
együttműködési megállapodást 7 hónap elteltével sem sikerült megkötni? A megállapodás 
hiánya hogyan befolyásolja a tervező munkát? A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást 
megindítására mikor lát lehetőséget? Júniusban 28 millió forintban határozták meg a Rákóczi 
Stadion 2018/2019 szezonbeli üzemeltetési támogatását. Alig kezdődött el a bajnokság, amikor 
kiderült, hogy több mint 50 százalékkal, azaz 15 millió forinttal meg kell emelni az üzemeltetési 
támogatást. Milyen adatok alapján állapították meg júniusban a 28 milliós üzemeltetési 
támogatási költséget? A 2018/19-es szezon nagy része még hátra van, mi a garancia arra, hogy 
februárban nem kell a most már a 43 milliós összegű támogatást megemelni? A céltartalékok 
között 210 millió forint támogatás szerepel a jégcsarnok vásárlására. A vásárlásról a Közgyűlés 
több mint fél éve határozott, mikor kerülhet sor a Jégcsarnok megvásárlására?     
 
Pintér Attila tanácsnok az előterjesztés tartalmazza, hogy a Szent Imre utca 14. számú 
ingatlan irodaház vagyonkezelési szerződése még nem került megkötésre. Kérdése, eddig miért 
nem sikerült ezt megkötni? 
 
Kiss Tamás képviselő az előterjesztésben olvasható, hogy 10 milliárd forintot állampapírba 
fektetnek. Kérdése, milyen lejáratú kötvény, mikor lehet majd újra felhasználni? 
 
dr. Pintér Rómeó tanácsnok körzete lakói nevében mondott köszönetet a 48-as Ifjúság útja 
északi járdaburkolatát felújításáért. Kérdése volt, hogy a következő évben is terveznek-e ekkora 
volumenű út- és járdafelújításokat? Lesz-e lehetőségük javaslatot tenni további járdák 
felújítására? Épül az új sportaréna, azonban az Arany János utcát nézve méltatlan állapotok 
uralkodnak. Az elhanyagolt betonkerítés, illetve a járda felújítására hívta fel a figyelmet. 
Tervezik-e ennek a területnek a rendezését, hogy méltó legyen a sportközpont felújításához? 
 
Szita Károly polgármester a szociális tűzifának két eleme van, az egyik, amiről képviselő úr 
is beszélt az állami kompenzáció. Ezt mindenki kapja, aki fával fűt 0,4 m3 jut egy főre. 
Megpályáztatták a kollégái keményfára és rönkben jött ki a megfelelő ár. Legutóbbi 
értekezleten arról döntöttek, hogy hasogatva kell lennie és szeretnék kiszállítani, függetlenül 
attól, hogy nem csak a szociálisan rászorultak kapják. Nem pénzügyi akadálya van, egy 
fuvarossal megállapodtak, aki ki fogja szállítani. Sürgeti a feladat végrehajtását. A Bárczi 
kapcsán meg fog valósulni az építkezés. Elsődleges célja az, hogy ne saját forrásból tegyék ezt 



7 

 

meg. A Deseda Kempingnek a tervei a napokban készültek el, célja, hogy ebben az évben 
elindítják a feltételes közbeszerzést. 2020. január 1-jéig kell eljutniuk odáig, hogy minden egyes 
projekt meg legyen hirdetve. Az állami beruházások esetében 2019. január 1. a határidő. Amiatt 
kell, hogy mielőbb kiírják, mert minden drágább lesz, ezért minél előbb meg kellene kapni a 
kivitelezésre az engedélyt. Egyeztetnek az üzemeltetővel, reméli, mihamarabb aláírják a 
szerződést. A Szent Imre 14. esetében a Rendőrség fizet, de a szerződést még nem kötötték 
meg. A Rákóczi pálya üzemeltetése becsült adat volt. A Rákóczinak a költségvetése nagyon 
jelentős ebben az évben. Sikerült erőforrásokat úgy koncentrálni, hogy talán még soha nem zárt 
ilyen stabil évet a kaposvári futball. Ennyi a tényleges üzemeltetési költsége, plusz növekedésre 
nem számít, sőt csökkenés várható, ha az akadémia be tud segíteni a személyzetben a pálya 
üzemeltetésénél és fenntartásánál. Kaposváron összesen 1,2-1,3 milliárd forint társasági adó 
keletkezik, ennek egy részét lehet felhasználni TAO-ra. A kaposvári sportegyesületek TAO 
igénye 1,7 milliárd forint, beruházásokra készülnek. A Jégcsarnok kivásárlására meg van a 
pénz, TAO oldalról is meg van a forrás, viszont jelentős önrészt igényel. Költségvetéstől 
függően lehet, hogy 2 évre osztják a kivásárlást az önrész miatt. Kiss Tamás képviselő kérdésére 
válaszolva elmondta, az ideiglenesen szabad források lekötését jelenti, és bármikor kivehető a 
teljes összeg. Minden évben van út- és járdafelújítás, az Arany János utcai kerítéssel 
kapcsolatban teljes mértékben egyetért. Fél éve azon dolgoznak, hogy a Buzsáki partfalat, hogy 
tudják megfogni, statikai vizsgálatokat végeztettek és azzal egy ütemben akarják a kerítést is 
megcsinálni.  
 

-----Hozzászólások----- 
 
Kováts Imre képviselő az előterjesztés szerint a beruházási kiadások I-IX. havi teljesítése 
alacsony, 18,9 %-os. Az alacsonynak minősített kiadás azonban egyedülálló, 7 milliárdos 
teljesítést takar. Ha figyelembe veszik az október végi adatokat, talán a tízmilliárd sem 
elérhetetlen. Ez történelmi nagyság. A két adat közötti jelentős különbség azonban a tervezés 
metodikájának a helyességét kérdőjelezi meg.  Amikor többen azt állították, hogy a Dr. Bodosi 
Mihály nevét viselő multifunkcionális ARÉNA parkolói zúzott kövesek lesznek, nem hitte el. 
Sajnos kénytelen volt meggyőződni arról, hogy a közel hatmilliárdos multifunkcionális 
létesítmény 460 parkolójának csak egyharmada lesz térburkolatos, kétharmada kőkorszaki lesz, 
mert nem maradt 40-45 millió forint egy TESCO színvonalú parkoló építésére. Polgármester 
úr két éve hirdette meg 42 önkormányzati bérlakás komfortosítását, azaz a lakáson belül WC 
és zuhanyzó kialakítását. Eddig 4 lakás komfortosítása történt meg. A 2018. évi költségvetésben 
21 lakás komfortosítása szerepel, de csak a Kálvária 7. szám alatti 8 lakásra sikerült szerződést 
kötni. Az elképesztő helyszíni állapotok láttán nehezen képzelhető el, hogy az év végéig emberi 
tartózkodásra alkalmassá lehet tenni a lakásokat. Noha ennek a határideje november 1. volt. A 
10 milliárd összegű Állampapír vásárlás jelzi, hogy a Német István Program megvalósítása 
egyre jobban csúszik, a befejezést - egy minapi interjúban - már polgármester úr is 2020 
közepére teszi. Persze a tudják, hogy előbb-utóbb minden elkészül, de az időközbeni 
áremelkedések miatt többletköltséggel vagy csökkentett műszaki paraméterrel, gyengébb 
minőségben. A kivitelezési határidők tömeges módosítását is érdemes lenne elemezni. Az is 
elemzést érdemelne, mi az oka annak, hogy rövid időn belül négy köztisztviselő ment vagy 
megy el a műszaki igazgatóságról. Két okot tudna mondani az egyik az alacsony fizetés, a másik 
a rendkívüli, már-már embertelen munkaterhelés. Ez a hivatali apparátus egészére is igaz lehet, 
csak észre kellene venni. Polgármester úr a kaposváriaknak a gondoskodó polgármesteri arcát 
mutatja, például díjat alapított a dolgozóknak komfortos munkakörülményeket kialakító cégek 
számára. Van azonban Önnek egy másik arca is, amellyel 28 éve irányítja a Polgármesteri 
Hivatalt. A kétarcú polgármesternek 28 év sem volt elegendő arra, hogy a hivatal közel 220 
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dolgozója számára, a komfort érzetet növelő teakonyhát alakítson ki. A 185 milliárdba talán ez 
is beleférne.   
 
Pintér Attila tanácsnok a Szent Imre utcai ingatlannal kapcsolatban megköszönte az 
információt, az az előterjesztésből nem derült ki.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4664   Száma: 18.12.06/1/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:42  
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 34/2018.(XII.12.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018. 
(I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4665   Száma: 18.12.06/1/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:42  
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: 
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184/2018. (XII. 6.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 

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

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézményeknél – rajtuk kívülálló 
ok miatt – bekövetkezett fedezethiány esetében az intézmények részére a jóváhagyott 
támogatási keretet meghaladó túlfinanszírozást engedélyezze. A túllépés rendezésére a 
pénzmaradvány elszámolásakor kerül sor. 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2019. április 30. 

 
3.) A Közgyűlés hozzájárul, hogy a céltartalék terhére a 2018. évi várható teljesítés alapján 

jóváhagyott intézményi támogatások a 2018. évi pénzmaradvány elszámolásakor a 
tényleges felhasználás alapján tételesen kerüljenek elszámolásra.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2019. április 30. 

 
4.) A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörébe utalt 
döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
5.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás részére a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 Komplex Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Fejlesztése projekt likviditási problémáinak kezelése érdekében 2019. évben 
legfeljebb 77 millió Ft összegű kölcsönt nyújt. A Társulás a kölcsönt az eszköz 
beszerzésekhez kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA megtérülését követően azonnal, 
legkésőbb 2019. december 31-ig köteles visszafizetni. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a kölcsönszerződés megkötésére. 

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

6.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonát képező 

kaposvári 99/A/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kossuth tér 5. szám alatti 
„üzlethelyiség”,  
kaposvári 407/A/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti 
„üzlethelyiség”,  
kaposvári 582/1/A/2; 582/1/A/3; 582/1/A/4 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Szántó 
u. 5. (utcafronti) szám alatti „iroda”,  
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kaposvári 582/4 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Szántó u. 5. (udvari épületszárny) 
szám alatti „irodaház” 

az OTP Bank Nyrt. a Kapos Holding Zrt. részére 2019. évre engedélyezésre kerülő 
folyószámla hitelkeret és járulékai biztosítékául 500.000.000,-Ft erejéig a folyószámla 
hitelszerződés fennállásának időtartamáig keretbiztosítéki jelzáloggal terhelje. A 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a folyószámla hitelkeret szerződéshez 
kapcsolódó jelzálogszerződést a jelenleg hatályos szerződés szerinti feltételekkel aláírja. 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2019. március 31. 

 
 

-----2. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról----- 
 

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

dr. Csillag Gábor jegyző 11 rendelet módosítására tesz javaslatot, szinte mindegyik 
módosítási javaslat technikai jellegű.  
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4666   Száma: 18.12.06/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:43  
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: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 35/2018.(XII.12.) 
önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4667   Száma: 18.12.06/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 36/2018.(XII.12.) 
önkormányzati rendeletét a sportról szóló 66/2001. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4668   Száma: 18.12.06/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:43  
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: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 37/2018.(XII.12.) 
önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról szóló 40/2004. (VI. 11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4669   Száma: 18.12.06/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:44  
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 38/2018.(XII.12.) 
önkormányzati rendeletét az idegenforgalmi adóról szóló 80/2008. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4669   Száma: 18.12.06/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:44  
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: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 39/2018.(XII.12.) 
önkormányzati rendeletét a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 76/2008. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4669   Száma: 18.12.06/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:44  
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 40/2018.(XII.12.) 
önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. 
(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4669   Száma: 18.12.06/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:44  
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: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 41/2018.(XII.12.) 
önkormányzati rendeletét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4669   Száma: 18.12.06/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:44  
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 42/2018.(XII.12.) 
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4669   Száma: 18.12.06/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:44  
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: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 43/2018.(XII.12.) 
önkormányzati rendeletét a város egyes területeinek, fasorainak és fáinak védetté 
nyilvánításáról szóló 27/2001. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4669   Száma: 18.12.06/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:44  
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 44/2018.(XII.12.) 
önkormányzati rendeletét a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott 
támogatási formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4669   Száma: 18.12.06/2/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:44  
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: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 45/2018.(XII.12.) 
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. 
 
 

-----3. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról----- 

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

 
dr. Csillag Gábor jegyző az előterjesztésben egy módosításra tesz javaslatot, hogy a 
fizetőparkoló bérlet időtartama alatt egy alkalommal legyen lehetőség a rendszám 
módosítására. 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4670   Száma: 18.12.06/3/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:45  
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 46/2018.(XII.12.) 
önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----4. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló  
65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4671   Száma: 18.12.06/4/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:45  
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 47/2018.(XII.12.) 
önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 
65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva. 
 
 
-----5. Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 

felülvizsgálatáról----- 
 

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

 
 

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

 
-----Hozzászólások el.----- 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4672   Száma: 18.12.06/5/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:45  
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: 
 
185/2018. (XII. 6.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 
megállapodásokat nem kívánja módosítani. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 

-----6. Előterjesztés a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 
időpontjának meghatározásáról----- 

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

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

 
-----Hozzászólások----- 

 
 
dr. Pintér Rómeó tanácsnok tulajdonképpen nem telik el úgy egy hét, hogy ne adnának át 
valamilyen óvodai fejlesztést, vagy beruházást. Legyen szó energetikai fejlesztésekről, új 
játékokról és a következő hét is ilyen hét lesz. Körzetében a Honvéd utcai óvoda kapott 
tornaszobát, amivel évtizedes probléma oldódott meg az óvodás gyermekek, illetve a dolgozók 
életében. Köszönetét fejezte ki, hogy megvalósult ez a beruházás. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4673   Száma: 18.12.06/6/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:47  
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: 
 
186/2018. (XII. 6.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Nemzetőr Sori 
Központi Óvodába, a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvodába, a Kaposvári Tar Csatár 
Központi Óvodába, a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodába, a Kaposvári 
Festetics Karolina Központi Óvodába és a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvodába 
2019. április 24-én 8-17 óráig, és 2019. április 25-én 8-16 óráig írathatja be személyesen a 
szülők egyike a gyermekét. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói 
közlemény közzétételére. 

 
          Felelős:                  Dr. Csillag Gábor  jegyző 
          Közreműködik:     Szőllősiné Gyüre Gabriella köznevelési referens 
                                        Bekesné Porczió Margit óvodavezető  
                                        Rónai Ágota óvodavezető 
                                        Csabainé Kósz Erika óvodavezető 
                                        Dr. Gyeneseiné Kaszás Hajnalka óvodavezető 
                    Tavali Gabriella óvodavezető 
                                        Hegedűs Mária Katalin óvodavezető 
        Határidő:                 2019. március 24. (közlemény közzétételére) 
 
 
-----7. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról----- 
 

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

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

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

#: 4674   Száma: 18.12.06/7/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:47  
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: 
 
187/2018. (XII. 6.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának módosítását az előterjesztéshez csatolt mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 
módosításának aláírására. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 
Határidő:  2018. december 31. 
 
 

-----8. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő júniusban fogadták el a kiemelt sportszervezetek beszámolóit. Ennek 
kapcsán a Közgyűlés 46 millió forint szponzori támogatást biztosított volna a Kaposvári 
Kosárlabda Klub számára. Ugyanakkor az előterjesztésben az szerepel, hogy a Kft. a 2017/18 
bajnoki év gazdálkodására vonatkozó hitelt érdemlően nem tudta elküldeni a beszámolóját. 
Megdöbbentette ez a közlés, mivel néhány adat kiegészítésével ez megtehető lett volna, amit 
fél év után sem sikerült megtenni. Egyben megerősítette ez a tény a Kft. gazdálkodásával 
kapcsolatos demonstrációkat megalapozott különböző mendemondákat. A Kaposvári 
Kosárlabda Klub Kft., illetve a kosárlabda morális válságban van, nem lesz példaképe lassan a 
kaposvári fiataloknak. 10 évvel ezelőtt volt ilyen válságban a Kaposvári Kosárlabda csapat, 
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amikor arra kérte polgármester urat, hogy segítsen egy ügyvezető váltásban. Polgármester úr 
javaslatot tett Monok Tibor személyében új ügyvezetőként történő kinevezésére. A 
tulajdonosokat azzal győzte meg, akik tiltakoztak a személy ellen, hogy a javasolt személyhez 
valószínűleg polgármester úr pénzt is fog adni. Ez az elmúlt években be is igazolódott, a 
kosárlabda csapat működött. Utóbbi években azonban romlott a helyzet, ezen az sem segített, 
hogy polgármester úr egy elnökség létrehozására hívta fel a figyelmét az ügyvezetőnek. A 
csapat vezetése hiteltelenné vált. Beszélt a Felügyelő Bizottság egyik tagjával, aki azt mondta, 
hogy jól fizetett, nagy létszámú stábból a legfontosabb hiányzik, aki ért a gazdálkodáshoz és 
kellő figyelemmel tudja kísérni az évközi folyamatokat. Félő, hogy a kosárlabda csapat a 
Rákóczi sorsára jut, de ennek a csapatnak nem lesz visszaút. Arra kérte polgármester urat, hogy 
ezzel a gazdálkodási problémával foglalkozzon, mert azok a demonstrációk, mely történelmi 
jelentőségűek a kosárlabda csapat életében nem a csapat eredménytelenségének szólnak, ezek 
csak felerősítették az ügyvezető elleni demonstratív ellenállást. Egyedül védte meg az 
ügyvezetőt, mert nem csak az ő hibája, hogy ilyen morális válság alakult ki a kosárlabda csapat 
körül. 
 
Szita Károly polgármester új időszámítás van képviselő úr, amiről beszélt akkor tulajdonosa 
volt a kosárlabdának. Egy fillért sem raktak bele, mint tulajdonosok, jöttek és kérték a várostól 
a közpénzt. Megtették, mert akkor lehetőségük volt rá, most is megteszik, ha a szponzorokról 
beszélnek. Azért, mert a vízilabda csapatuk most az utolsó helyen van, még nem írja le a 
kaposvári vízilabdát. Vannak olyan időszakok, amikor a csapatnak jól megy, vannak mikor 
nem. Számára a sport nemcsak a sikerről szól, az sokkal többről szól. Nemcsak a Kosárlabda 
Klub nem tudott elszámolni hitelt érdemlően. Nincs automatikusan pénz. El kell számolni 
mindenkinek az előző évi önkormányzati támogatásról, azt követően kapja meg az ez évi 
támogatást. Értékeli, hogy ki mit tett a városért. Nem fogja meghatározni, hogy mi legyen egy 
csapatnak az összeállítása. Ezt a kosárlabdát a volt tulajdonosok egyszer már tönkretették, 
reméli ez nem fog most bekövetkezni újból. A kosárlabda is ki fog jönni a gödörből, hogy a 
jelenlegi ügyvezetéssel, vagy másikkal nem tudja, nem az ő dolga eldönteni. Aki ott van 
vezetésben, azt fogja segíteni, de ez minden sportegyesületre vonatkozik.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4675   Száma: 18.12.06/8/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 08:56  
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: 
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188/2018. (XII. 6.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 227/2017. (XII. 7.) 

önkormányzati határozat határidejét 2019. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2019. március 31. 
 
2) 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 
 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 74/2018. (VI. 14.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2018. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 91/2018. (VI. 14.) 

önkormányzati határozat határidejét 2019. március 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2019. március 31. 
 
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 115/2018. (IX. 27.) 

önkormányzati határozat 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 118/2018. (IX. 27.) 

önkormányzati határozat határidejét 2018. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
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7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 123/2018. (IX. 27.) 
önkormányzati határozat 1. és 2. pontjának határidejét 2018. december 31-re módosítja. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
 
8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 129/2018. (IX. 27.) 

önkormányzati határozat határidejét 2018. december 31-re módosítja. 
 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Határidő:  2018. december 31. 
 
9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 103/2016. (VI.9.) 

önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 
„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 5723/2. 

hrsz-ú, az  5725/4 hrsz-ú, az 5727/17 hrsz-ú és az az 5727/7. hrsz-ú ingatlanokon a  

TOP-6.1.1.-15. kódszámú fejlesztések megvalósulását követően az 5723/2. hrsz-ú 

ingatlan a Lencz Sándor utca, az  5725/4 hrsz-ú ingatlan a Rózsa Ignác utca, az 5727/17 

hrsz-ú ingatlan a Borovitz utca, valamint az 5727/7. hrsz-ú ingatlan a Szarka János utca 

elnevezést kapja. 

 

Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

Határidő:   2019. június 30.” 

 

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

Határidő:  azonnal 
 
 

-----9. Előterjesztés a Közgyűlés 2019. évi munkatervéről----- 
 

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

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

-----Hozzászólások----- 
 

 
Kováts Imre képviselő a 2019. évi autóbusz közlekedés díj megállapítása, illetve az ingyenes 
autóbusz közlekedés bevezetésének novemberi közgyűlési vitája során a Közgyűlés úgy 
határozott, hogy megtárgyalja „A fenntarthatóságot szolgáló, versenyképes közösségi 
közlekedés megteremtése”című előterjesztést. A novemberi közgyűlésen elmondott 
hozzászólásokból és más nyilatkozatokból azt a következtetést lehet levonni, hogy az ingyenes 
autóbusz közlekedés bevezetése mellett érvelők a közösségi közlekedés és a helyi 
tömegközlekedés, azaz az autóbusz közlekedés közé egyenlőségjelet tesznek. Felder képviselő 
társa a novemberi közgyűlés után a közösségi oldalán közkincsé tette, hogy „a közgyűlésen 



24 

 

elfogadták az ellenzéki képviselők javaslatát, hogy dolgozzuk ki az ingyenes tömegközlekedés 
(azaz az ingyenes autóbusz közlekedés) bevezetésének lehetőségét”.  Nem emlékszik arra, hogy 
ilyen javaslatról szavaztak volna, sőt jegyzőkönyv szerint képviselő úr az ilyen javaslatát vissza 
is vonta. Amellett, hogy hozzátette „az ingyenes tömegközlekedés nem azt jelenti, hogy a 
mostani rossz rendszert tegyük ingyenessé, mert ennek semmi értelme, mert a helyi közlekedés 
– mondván, ezért nem is utazik autóbusszal – egy nagy „emésztésünk végterméke”. Ez azt 
jelenti, hogy a novemberi Közgyűlésen említett és a képviselő-testület által tavaly elfogadott 
„Kaposvár Fenntartható Város Mobilitási Terve” Felder szerint mehet a kukába. 2017 
márciusában készített Mobilitási Terv 2023-ig tartó időtávra meghatározza a fenntartható és 
versenyképes közösségi közlekedés-, ennek részeként a tömegközlekedés megteremtésének 
társadalmi-gazdasági (pénzügyi) feltételeit, de természetesen kijelöli a 2030-ig tartó, sőt az azt 
követő időszak fejlesztési irányait is. A mobilitási terv foglalkozik az autóbusz közlekedés azon 
problémáival is, amelyeket képviselőtársai felvetettek. Egyetértett a hosszú távú 5-10 éves 
időszakot átfogó tervezéssel, de most csupán azzal értene egyet, hogy a következő uniós 
költségvetési ciklus pénzügyi lehetőségeinek ismeretében foglakozzon a képviselő-testület a 
fenntarthatóságot szolgáló, versenyképes közösségi közlekedéssel, azaz Kaposvár Fenntartható 
Város Mobilitási Tervének felülvizsgálatával. Ezért javasolta, hogy „A fenntarthatóságot 
szolgáló, versenyképes közösségi közlekedés megteremtése”című előterjesztés tárgyalását 
vegyék ki a Közgyűlés 2019. évi munkatervéből. Amennyiben a képviselő társai ezt nem 
fogadják el, tudomásul veszi, úgy a Közgyűlés kérje fel három képviselőtársát, Kiss Tamást, 
Felder Frigyest, Pintér Attilát, hogy a júniusi közgyűlésre készítsenek kapcsolódó előterjesztést, 
abban fejtsék ki a „fenntarthatóságot szolgáló versenyképes közösségi közlekedés 
megteremtésével” kapcsolatos elképzelésüket, javaslatukat. Ez így lenne korrekt és ez felelne 
meg a korábbi évek gyakorlatának is. 
 
Felder Frigyes tanácsnok arra biztat mindenkit, hogy olvassa a közösségi oldalait. Nagyon 
fontosnak tartja, hogy június 6-án bekerül ez az előterjesztés, amit az elmúlt Közgyűlésen 
javasoltak. Köszönetét fejezte ki, hogy ez a munka elkezdődik. Arra kérte polgármester urat, 
hogy tájékoztassa a testületet, hogy a munkában részt tudjanak venni. Fontosnak tartja, hogy 
ezzel a kérdéssel foglalkozzanak. Az ingyenes tömegközlekedés nem azt jelenti, hogy a 
meglévő rendszer ingyenessé tételéről van szó, hanem egy új fenntartható közösségi 
közlekedés, amely után nem szednek díjat. Kérte polgármester úr tájékoztatását, hogy kik azok 
a kollegák, akik ezzel foglalkoznak, hogy tudjanak velük együtt dolgozni.  
 
Pintér Attila tanácsnok vélhetően azért szólította meg képviselő társa, mert az előterjesztés 
címére tett javaslatot. Úgy látta az előző Közgyűlésen, hogy ez olyan javaslat volt, amely 
mögött komoly kompromisszum alakult ki. Ennek hatására vonta vissza Felder képviselő társa 
a javaslatát. Az átfogó javaslata arról szól, hogy a Mobilitási Terv célrendszerével összhangban 
vizsgálják meg egyrészt, hogy hogyan tudnak megfelelni, másrészt fenntartható és 
versenyképes legyen. Olyan közösségi tömegközlekedésnek a kialakítását célozzák meg, amely 
hosszútávon fenntartható a város számára, és egyúttal a város lakói számára vonzó is. Ebben 
látott partnerséget és ezért fogalmazta meg ezt a javaslatot. Nem javasolja, hogy vonják vissza 
ezt az előterjesztést és akár az előkészítés során, akár a közgyűlési vitában mindenki 
elmondhatja a véleményét. A javaslat azért fogalmazódott meg, hogy a Mobilitási Tervben 
egyértelműen rögzített célrendszernek valamilyen módon próbáljanak megfelelni a jövőben.  
 
Kováts Imre képviselő egyetértett Pintér képviselő társával. Azért tett javaslatot a napirendi 
pont levételéről, mert nem cáfolták, hogy a Mobilitási Terv valóban komplexen foglalkozik a 
közösségi közlekedéssel és nem tudnak majd többet mondani, mint amit a terv leírt. Azt is 
kihangsúlyozza, hogy több milliárdos pénzügyi konzekvenciái vannak, amelyekre nem tudnak 
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mit mondani, felesleges energiát belefektetni. Kormányzati szinten is átgondolás alatt van a 
közlekedés egésze. 
 
Szita Károly polgármester osztja képviselő úr véleményét, de javasolja, hogy maradjon ez a 
napirend is a munkatervben. Nem lesznek bölcsebbek júniusban. A klímavédelem, amit minden 
városnak és egy országnak csinálni kell, az a tömegközlekedésnek a teljes átalakítása. Nem 
tudhatják milyen mértékben támogatja ezt a következő Európai Uniós ciklus. Beszélgessenek 
róla a júniusi Közgyűlésen, ez nem jelenti azt, hogy felül fogják írni a Mobilitási Tervet. Ha 
már látható lesz a tömegközlekedés finanszírozása az Európai Uniós pénzügyi évnek, akkor 
hozzák be a javaslatát a Közgyűlésre.  
 
Kováts Imre képviselő javasolta kérdezzék meg a kaposváriakat a tömegközlekedésről. 
Tudomásul veszi polgármester úr álláspontját, nem kéri megszavaztatni módosító javaslatát. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4676   Száma: 18.12.06/9/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 09:09  
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: 
 
189/2018. (XII. 6.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervét az előterjesztés mellékletének 
megfelelően elfogadja. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Határidő:   folyamatos 
 
 
-----10. Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került 

ingatlanok és ingóságok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről----- 
 

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

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

 
Szavazás eredménye 

 
#: 4677   Száma: 18.12.06/10/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 09:09  
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: 
 
 
190/2018. (XII. 6.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam, a Kaposvári Egyetem és 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2010. április 10. napján létrejött, 
állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szerződés 
tárgyában akként nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
kaposvári 0324/18, 0324/19, 0324/20, valamint a 0324/23 és a 0324/24 hrsz-ú 
ingatlanokból telekalakítás során kialakult 0324/27 és 0324/28 hrsz-ú ingatlanokat 
közfeladat ellátása céljára, hulladékkezelő-lerakó központ megvalósításához hasznosítja. 

 
A Közgyűlés a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező szakmai beszámolót jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Kovács Katalin igazgató 
Határidő: 2018. december 31. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam és Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között 2013. március 14. napján a kaposvári 0306/3 hrsz-ú, „kivett 
közforgalom elől elzárt magánút” megnevezésű ingatlan térítésmentes önkormányzati 
tulajdonba adása tárgyában létrejött megállapodásra hivatkozással, beszámolási 
kötelezettségének eleget téve nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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az ingatlant a szerződésben meghatározott közfeladat ellátására, út, illetve közterület funkcióra 
hasznosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Herczeg Attila intézményvezető 
Határidő: 2018. december 31. 
 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam és Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között 2014. október 30. napján a kaposvári 923 hrsz-ú, „kivett általános 
iskola” megnevezésű ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása tárgyában létrejött 
megállapodásra hivatkozással, beszámolási kötelezettségének eleget téve, nyilatkozik, hogy 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlant a szerződésben meghatározott 
közfeladat ellátására, az egyházi fenntartású,  Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium elhelyezése céljára hasznosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő: 2018. december 31. 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gyógyszerészeti Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (jogutódja: Állami Egészségügyi Ellátó Központ) és Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2014. szeptember 09. napján a kaposvári 02219/1, 
02221, 02224/1, 02224/3, 02236, 02242/1, 02244/2, 02246, 02249, 02251, 02264/7 és a 21314 
hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlanokra létrejött vagyonkezelési szerződés vonatkozásában akként 
nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlanokat „helyi 
közfoglalkoztatás” közfeladatra hasznosítja. 
 
A Közgyűlés a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező szakmai beszámolót jóváhagyja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 Herczeg Attila intézményvezető 
Határidő: 2018. december 31. 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam és Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között 2016. június 27. napján „450 db polipropilén anyagú, műanyag lelátó 
szék palást” térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása tárgyában létrejött megállapodásra 
hivatkozással beszámolási kötelezettségének eleget téve nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata az ingóságokat a megállapodásban meghatározott sport, ifjúsági 
ügyek önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében, a Kaposvár, Cseri út 14. 
szám alatti sportpálya ülőhelyeinek kialakításához  hasznosítja. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:     Balogh Beáta igazgató 
Határidő:        2018. december 31. 
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-----11. Előterjesztés a kaposvári 2381/53 hrsz. alatti ingatlant terhelő jelzálogjog 
törléséről----- 

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

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4678   Száma: 18.12.06/11/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 09:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100,00 88,88 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 16 100.00 88,88 
Nem szavazott 1   5,56 
Távol 1   5,56 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
191/2018. (XII. 6.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert, 
a Kaposvár, Rege u. 6. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban 2381/53 hrsz. alatt felvett, 1117 
m2 területű ingatlant III/2. sorszám alatt terhelő jelzálogjog törléséhez szükséges nyilatkozat 
aláírására. 
 
Felelős:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:       Balogh Beáta igazgató 
Határidő:                   2018. december 31. 
 
 

-----12. Előterjesztés a vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, 
valamint a kulturális célú támogatás nyújtásáról szóló 57/2016. (XII. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról----- 
 
 

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



29 

 

dr. Csillag Gábor jegyző a rendeletet módosítás előtt meg kell küldeniük a támogatást vizsgáló 
irodának. Ezt több héttel ezelőtt megtették, de az iroda válaszát tegnap kapták meg, melyről 
tájékoztatást adott. Kérte, hogy az elhangzott módosításokkal fogadják el a rendelet tervezetet. 
 
 

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

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

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4679   Száma: 18.12.06/12/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 09:11  
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 48/2018.(XII.12.) 
önkormányzati rendeletét a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató 
programjáról, valamint a kulturális célú támogatás nyújtásáról szóló 57/2016. (XII. 13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 

-----13. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi 
Programjáról----- 

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

 
Szita Károly polgármester köszönetét fejezte ki Kovács Katalin igazgató asszonynak és 
kollégáinak az anyag elkészítéséért.  
 
Kovács Katalin igazgató kiegészítésként elmondta, egy hosszú távú anyagról beszélnek. 
Benne van a 2030-ig tervezett környezet- és klímavédelem összes része, amiket ezen időszakig 
terveznek. Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve és hogy követhető legyen, tartalmazza az 
első intézkedéstől kezdve melyek az újak és melyek, amelyeket már elvégeztek. A két évenkénti 
felülvizsgálatban továbbra is így fogják átvezetni. 
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-----Kérdések----- 
 

 
Pintér Attila tanácsnok itt az élő példa, amiről az előbbiekben beszéltek a munkaterv kapcsán. 
Hosszútávra szóló program, amit most rögzítenek, és előterjesztésként kezelnek és olyan 
célokat és intézkedéseket fogalmaznak meg benne, amelynek kapcsán még nem tudják, hogy 
az Európai Unió következő költségvetési ciklusában milyen támogatási forrásokra 
számíthatnak. Mégis érdemes hosszú távra tervezni, célokat kitűzni, intézkedéseket 
megfogalmazni. Az előterjesztésben szerepel egy olyan megállapítás, hogy Kaposvár 
légszennyezettségét jelentős mértékben csökkentette, ami a közlekedés várost érintő 
terhelésének megszűnéséből fakad, hogy megépült a Kaposvárt elkerülő körgyűrű. Nincs 
tudomása róla, hogy megépült a körgyűrű. Utána nézve azt látta, hogy a zaj- és rezgésvédelem 
mellett egyre inkább azt javasolják a szakemberek és szakértők, hogy a sugárzás különböző 
formáira is ki kellene térni. Kérdése az, hogy az előterjesztő nem gondolta esetleg azt, hogy a 
környezetvédelmi programban foglalkozni kellene a különböző sugárzási formákkal és 
ajánlásokat, intézkedéseket kellene megfogalmazni? Nagyon sok intézkedést fogalmaztak meg 
különböző területeken és most az előttük levő program úgy kezeli, mintha ezek az intézkedések 
jelentős részben megvalósultak volna, noha ez nem feltétlen van így. Miért kezelik úgy, mintha 
ezek a programok lejártak, vagy megvalósultak volna? Miért van az, hogy 2004-ben a 
környezetvédelmi programjuk egyértelműen szabályozta, illetve intézkedésként fogalmazta 
meg, hogy szereljenek fel levegőmérő infrastruktúrát és 2019-ig semmi nem történt e téren? De 
úgy kezeli a program, mintha ez megvalósult volna.  
 
Felder Frigyes tanácsnok gratulált az anyag elkészítéséhez. 2030-ra vannak megfogalmazva 
dolgok, pár hónappal ezelőtt Szijjártó Péter külügyminiszter nyilvánosan kijelentette, hogy 
Magyarország nem fogja betartani azokat a 2030-ig szóló Európai Uniós klímavédelmi 
direktívákat, amelyek a német autógyártó cégek érdekeit sértik. Kérdése volt, Kaposvár valóban 
elkötelezett-e, hogy ezeket a klímavédelmi célokat betartsák, annak ellenére is, hogy a 
Kormány egyik képviselője ennek az ellentétét mondta?  
 
Kováts Imre képviselő ahogy a Mobilitási Terv is 5-10 évre meghatározza azokat a fejlesztési 
irányokat, amelyek fontosak a város közösségi közlekedése számára, így a Környezetvédelmi 
Program is hasonlóan teszi. Álláspontja szerint rózsaszín képet fest a helyzetelemzések 
kapcsán. Nem hozzáértője a témának, de kiemelné a város köztisztaságát. Véleménye szerint, 
ha a helyzetelemzés rózsaszínű, akkor a fejlesztési irányok is hasonlóak. Sokkal több és 
nagyobb problémát lát a köztisztasággal kapcsolatosan, amit már több Közgyűlésen is felvetett. 
Azt gondolja, polgármester úr szíveskedjen ebben a populáris és mindenkit érintő kérdésben 
élére állni a dolognak, és a következő évi költségvetésben a köztisztaság és a városgondnokság 
eszközrendszerére vonatkozóan érdemi intézkedést tenni. 
 
Dér Tamás alpolgármester gratulált és megköszönte a hivatali dolgozóknak a munkáját.  
 
Kovács Katalin igazgató a környezetvédelemben lévő EU-s forrásokat véleménye szerint 
jobban lehet tervezni, mint a többi terület kapcsán, hiszen régebb óta vannak a közvetlen 
brüsszeli források, lehet rá tervezni és lehet rá egy hosszú távú megbízható stratégiát építeni. 
Javítani fogja a körgyűrűt félkörgyűrűre. A levegő minőséggel kapcsolatban, a mérés állami 
feladat több éve küzdenek azért, hogy legyen olyan levegő minőségmérő állomás, ami által 
azonnali eredményeket kapnak. Úgy gondolja, mivel egy nyert projekt van rá – hamarosan lesz 
a támogatási szerződés aláírása – nagy lépést tettek azért, hogy legyen végre állomásuk. 
Sajnálta, hogy nem emelték ki az anyagból azokat a pontokat, amelyek szükségesek a lakossági 
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szemléletformálásra. Erre nagy hangsúlyt kell fektetniük főleg a fűtési időszakban. Sugárzást 
nem vizsgálták külön, mert nem tartották szükségesnek. A városban nem épültek olyan új 
átjátszó tornyok, létesítmények, amelyek befolyásolták volna ezt a témát.  
 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok ha jól látja az önkormányzat együttműködésével ezt az anyagot a 
TRENECON Kft. készítette. Ha ez így van, akkor nem érti, miért kellene igazgató asszonynak 
elnézést kérni és miért kellene gondoskodnia arról, hogy ebben a szakértői anyagban valami ki 
legyen javítva, hiszen ezt egy tanácsadó cég készítette. Tudja, volt alkalma betekinteni, hogy 
milyen munkát végez a Környezetvédelmi Igazgatóság és az igazgató. Erőn felüli, nagyon 
perspektívikus és nagyon jó, hogy végzik ezt a munkát. A kérdés az, hogy tisztában vannak-e 
azzal, hogy Kaposvár környezetvédelmét érintően milyen fajsúlyos és lényeges kérdések 
vannak? A légszennyezettség esetében kiderül a szakértői anyagból, hogy a mérések alapján a 
levegő szennyezettségi index közepes mértékű. Az anyagból kiderül, hogy 2019-2020-ban 
fognak tudni csatlakozni az országos légszennyezettség mérő hálózathoz automata 
mérőállomással. Vannak ellentmondások is az anyagban, a 19. oldalon arról ír a szakértői 
anyag, hogy komoly konfliktusokat okoz a lakosság kültéri égetése és az annak kapcsán 
megjelenő szennyezettség. Néhány oldallal később azt mondja, hogy a lakossági eredetű 
légszennyezettség gyakorlatilag kizárólag a fűtésből ered. Saját magának mond ellen az anyag. 
Ennek ellenére a célok miatt és amiatt, hogy tudjanak érdemben előre lépni, támogatni fogja az 
előterjesztést, mert azok az intézkedések, amit megfogalmaz az anyag nagyon fontosak 
mindannyiuk számára és vannak benne előremutató elemek. Sugárzásra csak azért kérdezett rá, 
mert nem pusztán az adótornyok által keltett sugárzásról van szó, hanem nagyon sokféle 
sugárzás éri az embereket. Az épített környezetben a radon sugárzás sokkal nagyobb lehet, mint 
egy természetes környezetben. Érdemes megfogalmazni olyan célokat, amelyek az épített 
környezet számára tartalmaznak útmutatókat arra vonatkozóan, hogy hogyan kell épületeket 
létrehozni, hogy a sugárzás mértékét csökkenteni lehessen.  
 
Szita Károly polgármester nem a világ és nem is az ország, nem is Európa környezetvédelmi 
problémáját fogja megoldani ez az előterjesztés. A város nagyságát figyelembe véve, a 
kezükben lévő eszközöket maximálisan kihasználva, az itt élő polgárok egészségét szolgálva 
meg fogják csinálni. A köztisztaság nem környezetvédelmi program az rend kérdése. Ha 
szemetes egy város azt a rendet tartónak, vagy betartatni akarónak be kell tartatnia. Az 
illegálisan hulladékot lerakókat pedig meg kell büntetni. Amit a levegőtisztaság védelem terén 
elértek azt várja el, hogy a közepesnél is jobb eredményeket hozzon. A város fekvése, a szellőző 
folyosói olyanok, hogy ezt a következtetést várja. Nincsenek nagy kémények, 
levegőszennyezéssel járó ipari tevékenység, ezért a közepes értéknél is jobbat vár. 
Tömegközlekedés tekintetében előreléptek és a távfűtés is ezt a célt szolgálja, és ha át tudnak 
állni a megújuló energiára az is ezt a célt fogja szolgálni. A hulladékgazdálkodás tekintetében, 
tényleg gazdálkodás folyik a városban. Ha igazgató asszony ténykedései sikerrel járnak, lehet 
a városban lesz elsőként házhoz menő háztartási olaj gyűjtés is. A köztisztaságot ne azonosítsák 
a környezetvédelemmel. 
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Szavazás eredménye 
 

#: 4680   Száma: 18.12.06/13/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 09:33  
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: 
 
192/2018. (XII. 6.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár város középtávú, 2019-2030-ig tartó 
Környezetvédelmi programját elfogadta. 
 
Felelős:  Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
Határidő:  program szerint folyamatos 
 
 

-----14. Tájékoztató a 2018 évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az 
önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

 
 

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

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

 
 

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

#: 4681   Száma: 18.12.06/14/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 09:34  
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: 
 
193/2018. (XII. 6.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2018. évi 
költségvetés I-X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
 

-----15. Előterjesztés a közvetlen uniós finanszírozású ELENA pályázat elnyeréséről, 
támogatási szerződés aláírásáról----- 

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

 
 
Szita Károly polgármester tájékoztatta már a testületet arról, hogy hat település a Dunántúlon 
Európában egyedülálló kezdeményezésbe kezdett. Megjelentek már több helyen a megfelelő 
formái, sejtjei, de hogy ezért összefogjon hat város, hogy az általa megtermelt megújuló 
energiát tárolja és a szükségletek szerint ossza el, nincs még Európában. A pályázat beadás 
megtörtént – Kaposvár, Veszprém, Dunaújváros, Nagykanizsa, Tatabánya, Zalaegerszeg 
részvételével – és most döntött úgy az Európai Bizottság, hogy 1 milliárd forintot ad a hat 
városnak, hogy tervezze meg azt, amire megkaphatja a 60 milliárd forintos beruházási tőkét. A 
megújuló energiát tekintve önmagában az nem tudja biztosítani a rezsicsökkentett árakat és nem 
tudja biztosítani a klímavédelmet, mert nincs megoldva még az energiatárolásnak a kérdése. 
Tájékoztatta a Közgyűlést az ELENA programról és annak végrehajtásáról.  
 

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

-----Hozzászólások----- 
 

Felder Frigyes tanácsnok örömét fejezte ki, hogy ilyen előremutató koncepció van előttük. 
Azt gondolja, hogy egyre több ilyen gondolkodásra és tervezésre van szükség ahhoz, hogy az 
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emberi civilizáció megmaradjon. Bízik benne, hogy olyan technológiák kerülnek előtérbe, 
amivel megoldható, hogy atomenergia nélkül is tudják biztosítani megújuló energiákkal az 
energia szükségletet. Támogatja ezt az elképzelést, látszik, ha ebbe fektetnek, az megtérül. Nem 
a helyi dolgok fogják globálisan megoldani a klímavédelmet, de ha lokálisan nem cselekszenek, 
akkor mindennek vége van. 
 
Kováts Imre képviselő az ELENA pályázat nem egy koncepció, hanem egy három éves 
program ténylegesen meghatározott tennivalói. 1998 őszén a Közgyűlés elfogadta azt a 
javaslatát, amely az intézmények komplett energetikai felújítására, illetve a megvalósítás 
sorrendjére vonatkozott. Az elmúlt évtizedben nem sok valósult meg, az utóbbi években igen, 
amikor jelentős Uniós támogatások révén lehetőségük nyílt az intézmények energetikai 
korszerűsítésére. A bizottsági ülésen meggyőződött arról, hogy az általa már korábban javasolt 
Közgazdasági Szakgimnázium bekerült azon épületek sorába, ahol az energia korszerűsítés e 
program keretében megvalósulhat. Azt gondolja, hogy ez fontos lépés. A szigorú megtérülési 
követelmények maximálisan kielégítik az intézmény vonatkozásában a követelményeket. A 
lejárt közgyűlési határozatok kapcsán nem mondott le arról, hogy a Közgyűlés kérje fel három 
képviselő társát a csatlakozó előterjesztés készítésére. A sporttal kapcsolatban tapasztalhatta, 
hogy a négyszemközt elhangzottakkal soha nem élt vissza. Ezt az értékrendi dolgot 
polgármester úr most megszegte, olyan dolgokat mondott, ami ellen ma nem tud védekezni. 
Garantálja, hogy polgármester úr szerepét ezekben a kérdésekben felszínre fogja hozni, és 
egészen más megvilágításba kerül. A több száz szurkolóval szemben eddig sem az 
alpolgármester, sem a Sportbizottság tanácsnoka nem volt képes megvédeni a csapatot, ő védte 
meg egyedül. Nem Monok Tibor ellen szólt, hanem a kosárlabdáért.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4682   Száma: 18.12.06/15/0/A/KT 
Ideje: 2018 december 06 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: 
 
194/2018. (XII. 6.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a közvetlen uniós finanszírozású ELENA pályázatra 
vonatkozó Támogatási Szerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 
következő határozatot hozza: 
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A Közgyűlés jóváhagyja az ELENA projekt kapcsán kötendő, az előterjesztés mellékletét 
képező, Támogatási Szerződést, és felhatalmazza Szita Károly polgármestert annak aláírására.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Kovács Katalin környezetfejlesztési igazgató 
Határidő:   2018. december 15. a Támogatási Szerződés aláírására 
 
 
Szita Károly polgármester Áldott, Boldog Ünnepeket kívánt mindenkinek. Nincs kizárva, 
hogy karácsony előtt még kér találkozót, kérte vegyenek részt a Közgyűlésen.  
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
 

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


