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Testületi ülés ideje: 2019. január 31. 

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 0 - 

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 0 - 

 

 

Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú 

mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
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-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 

 

Szita Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselő hölgyeket és urakat, a kollégáit, 

a sajtó munkatársait és mindazokat, akik a Kapos Televízión keresztül kísérik figyelemmel az 

ülést. Megállapította, hogy a testület 16 tagja jelen van, így a képviselő-testületi ülés 

határozatképes.  

 

Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel napirendre  

- a Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése egyedi támogatási lehetőségre 

benyújtandó pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról, 

- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4733   Száma: 19.01.31/0/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 31 08:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 1   5.56 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

3/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére  

- a Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése egyedi támogatási lehetőségre 

benyújtandó pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról, továbbá  

- alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket.  

 

 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi 

költségvetéséről 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának 

jóváhagyásáról és további módosítási szándékok elfogadásáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
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3. Előterjesztés R67-es gyorsút, Kaposvár-Kaposfüred részén lévő kerékpáros 

aluljáró térvilágításának kiépítése után a térítésmentes tulajdonba vétel 

elfogadásáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
 

4. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról és hasznosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

5. Előterjesztés a Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése egyedi 

támogatási lehetőségre benyújtandó pályázathoz kapcsolódó konzorciumi 

megállapodásról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

   Kovács Katalin igazgató 

 

6. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 

  Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

 

Zárt ülésen: 
 

7. Előterjesztés településképi bejelentési eljárás során benyújtott fellebbezésről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

8. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kijelölése egyedi közgyűlési döntéssel 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

 

9. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

10. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

11. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

12. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

13. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
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14. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

 

Szita Károly polgármester a két Közgyűlés közötti időszakról elmondta, január első napjaiban 

fogadták a város 20 legtöbb adót befizető cégeinek a képviselőit. 2018-ban 13 %-kal volt 

magasabb az adóbevétel, mint az azt megelőző évben. Köszönetét fejezte ki minden kaposvári 

vállalkozónak, adófizetőnek azért, hogy segíti a város működését. Januárban átadtak egy régóta 

várt beruházást, az Ezredév utcai kismamagondozót, illetve a hozzátartozó orvosi rendelőket, 

mely 295 millió forintba került. Ezen kívül 16 orvosi rendelőt újítottak fel az elmúlt 1,5 

esztendőben, új orvosi rendelőt is építettek. A kismamagondozó egy rég várt szolgáltatást jelent 

a kaposvári várandós kismamáknak. Decemberben átadták a „Kaposvár Számít Rád” 

ösztöndíjat. Az ösztöndíjra a pályázók körét kibővítették a szakképzésben tanuló fiatalokra is. 

Hat felsőoktatásban hallgató és négy szakmát tanuló kapott támogatást az önkormányzattól. 

Elindítottak egy új programot gyermekek számára, 1400 harmadik és negyedik osztályosnak 

szól a „Kaposvári Őrangyal Program”, amely játékos formában tanítja meg a 

környezetvédelemre, a klímavédelemre a gyerekeket. Egy-egy játékos feladat teljesítésével az 

őrangyal pecsétet fogják megkapni a bizonyítványba. Két új magyar fejlesztésű, modern 

mentőautót is kapott Kaposvár. Ezt az Advent idején adták át a Kossuth téren, bemutatva a 

kaposváriaknak is a mentőautót. Köszönet a mentőszolgálat dolgozóinak a lelkiismeretes 

munkájukért. 530 kisiskolás mutatta be a frissen szerzett tudását az elmúlt hetekben 

Kaposváron. Nyolc esztendővel ezelőtt az országban elsők voltak, amikor olyan programot 

indítottak el, hogy kaposvári általános iskolás fiatalokat tanórai keretek között megtanítanak 

úszni. Ezt a programot később kiegészítették az óvodások számára is, hogy felmenő 

rendszerben a második osztály végére eljussanak odáig, hogy legalább kettő úszásnemből 

biztonságos mélyvízi úszásra tehessenek szert. 80 millió forintot költöttek eddig erre a 

programra és eddig több mint 4000 kisdiák tanulhatott meg úszni. Ezúton gratulált a város 2019. 

évi kitüntetettjeinek. Megköszönte a munkájukat és külön kiemelte a város díszpolgárát Dr. 

Rosta István professzor urat, akinek ismételten gratulált.  

 

 

-----1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester „Tisztelt Képviselő Hölgyek, Urak! Elkezdenénk a 2019. évi 

költségvetési napirendnek a tárgyalását és szóbeli kiegészítést szeretnék a napirend tárgyalása 

előtt tenni. Különösen izgalmas ez az idei év költségvetési szempontból, mégpedig azért 

izgalmas, habár ennek az évnek lesz egy olyan napirendje, amikor külön be fogunk számolni a 

várospolitikai programunk teljesüléséről, de ez az utolsó olyan költségvetési év, amely 2010-

ben megalkotott „Kaposvár a legfontosabb” címet viselő programunknak a költségvetése. Ez 

az utolsó költségvetési év, amely lehetőséget biztosít ennek a programnak a végrehajtására és 

természetesen kezdve a következő 10 éves programunk megalkotását. Ez „Kaposvár a 

legfontosabb”, aztán ezt a programot folytattuk, amit 2010-ban a kaposváriakkal közösen 

megalkottunk, ezt a programot folytattuk 2014-ben, akkor a program hátralevő részének, illetve 

az annak előtte elfogadottnak a kiegészítését szolgálja a „Hiszünk Egymásban” várospolitikai 

programunk. Azért is van különös jelentősége, mert akkor, amikor 2010-ben megfogalmaztuk 
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az évtized végéig szóló várospolitikai programunkat, akkor ezt egy nagyon nehéz gazdasági 

helyzetben tettük. Akkor dübörgött a válság, nemcsak ebben az országban, hanem a világon is, 

és ilyen körülmények között kellett ambiciózus terveinket megfogalmazni. A kaposváriak ezt 

meg is tették, és így álltunk neki ennek a munkáknak. A program arról szólt, amiről szólnia 

kellett, értékekről. A fontos, a város polgárai döntő részének fontos emberi értékekről. Ezeket 

az emberi értékeket amikor meghatároztuk, azokhoz húztuk oda minden olyan helyi, akár 

beruházást, akár intézkedést, amely ezen programoknak, ezen alapelveknek a teljesülését 

jelentheti.  Legfontosabb értékei a kaposváriaknak a munka, aztán az otthon, a család, az 

egészség, a rend és a biztonság. Minden ezek közzé csoportosult ezekben az években, és ezek 

közzé fog csoportosulni a 2019-es költségvetésünk is. Itt majd engedjék meg nekem, hogy 

néhány konkrét példát is felhozhassak. Aztán a gazdasági válságot követően szerencsés 

helyzetbe kerültünk, mert egy olyan időszakban lehetünk a képviselő-testületnek a tagjai, illetve 

Kaposvár város polgárai, a kaposváriakkal együtt is, akik nemcsak megálmodhattuk mindazt, 

amit szerettünk volna elérni a városban, hanem az álmainkat meg is valósíthattuk, mert kaptunk 

erre és reményeim szerint kapni is fogunk még ezt követően is lehetőségeket. Így indítottuk el 

már a 2014-et követő időszakban, 2013-ig éreztette hatását nálunk a gazdasági világválság. 

2014-et követően a Modern Városok Program megalakításával, amit Miniszterelnök Úrral 

kötöttünk, így indítottuk el a Németh István Programot az évszázad legjelentősebb 

városfejlesztési programját, amelynek célja ugyanaz, mint ami volt, amikor elfogadtuk. Minden 

egyes elköltött forint után meg kellett mondanunk, hogy a kaposváriaknak ettől miért jobb, 

vagyis, hogy a kaposváriak jobban éljenek a beruházások végeztével. Munka, ha 

visszaemlékeznek rá, a teljes foglalkoztatottságot jelöltük meg célul már 2010-ben. Azt 

mondtuk, hogy el kívánjuk érni, hogy az évtized végére mindazok kapjanak lehetőséget ebben 

a városban, akik munkával akarnak kenyeret keresni. Munkával akarják a családjukat eltartani, 

hogy dolgozni tudjanak. Nagyon nehéz időszak van mögöttünk, de örömmel jelentem Önöknek, 

hogy a legfrissebb, az elmúlt év decemberi, mintegy másfél hónappal ezelőtti munkaerő piaci 

helyzetről készült felmérésben megint egy újabb rekordot döntöttünk. Az elmúlt évtizednek az 

elmúlt húsz esztendő legalacsonyabb munkanélkülisége van még most is tartósan Kaposváron. 

A munkanélküliségi ráta 3,3 % és most már harmadik hónapja ez a munkanélküliségi szint az 

országos átlag alatti szint. Ez optimizmussal tölthet el bennünket, 1400 alatt van már azon 

munkavállalók száma, akik regisztrált álláskeresők, de még nem kaptak lehetőséget. Ezeknek 

egy része még állásra vár, a másik részre valószínűleg az életét úgy rendezte be, hogy ha van 

munka, akkor sem kíván dolgozni, akkor sem kívánja azzal megkeresni a kenyerét. De még a 

munkánk nem ért véget, feladatunk van még tovább. Emellett szeretném jelenteni azt is 

Önöknek, hogy több mint 200 üres álláshely továbbra is rendelkezésre áll Kaposváron. 

Beszéltem már Önöknek a kaposvári gazdaság erősítéséről, ez az egyik mutatója ennek az 

erősödésnek. De még a munkanélküliségnél kell beszélnem, hogy a néhányuk által sokat 

támadott közmunkaprogram is egyre kevesebb létszámot vesz igénybe. 2017-ben 480-490 fővel 

számoltunk közcélú munkánál, most már csak a tavalyi ténnyel, 310-el, de kolleganőmmel úgy 

számolunk, hogy valószínűleg még ez sem lesz meg. Egyszerűen, mert már nincs közmunkás, 

jelentős része a piacon talált magának lehetőséget, munkalehetőséget és ezért is volt a 

közmunka. Egész addig, amíg a gazdaság nem volt olyan erős, hogy tudjon lehetőséget adni a 

munkát kereső embereknek, addig a köznek kellett valami lehetőséget adni. Ez volt a közcélú- 

közmunka, ezért jött létre, nem azzal a céllal, hogy örök időkig így maradjon, hanem azzal a 

céllal, hogyha megerősödik a gazdaság, ezek az emberek a piacon találjanak maguknak munkát. 

Nagyon szépen mutatja egyébként ez az adatsor, hogy ez a folyamat elindult. A kaposvári 

gazdaság erősödésének a másik fokmérője, vagy egy másik mutatója az iparűzési adó 

bevételünk. A napirend előtti kiegészítésemben említettem már Önöknek azt, hogy 2018-ban 

2017-hez képest 13 %-kal nőtt a befizetett adónak a mértéke, ilyen mértékű növekedés még 

nem volt a városban az elmúlt éveket figyelembe véve, és mivel árbevétel függő az iparűzési 
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adó befizetésének a nagyságrendje, ez a mértékű növekedés egyértelműen azt jelzi, optimisták 

voltak a cégek, egyre több árbevételük lett, így nagyobb lett az adófizetési kötelezettségük is. 

2019-re egy még optimistább tervet hoztunk ide a költségvetésbe. A tavaly már 13 %-kal nőtt 

iparűzési adóhoz még plusz 400 millió forintos adóbevételt terveztünk. Én szerintem nem 

optimista, hanem ez a reális, nagyon remélem, hogy a kaposvári gazdaság növekedésének 

üteme az hasonló lesz az elmúlt évihez. Így ez a valamivel több, mint 5,1 milliárd forintos 

összadó bevétel 2019-re teljesülni fog. A városnak nincs adóssága tisztelt hölgyeim és uraim, a 

költségvetést, hogy ha figyelmesen áttanulmányozták, akkor láthatják, hogy ebben az 

esztendőben megszabadulunk egy svájci frank alapú hiteltől, amely a kaposvári Jégcsarnok 

építésére szolgált, és a hitelt folyósító banktól megvásároljuk magát a Jégcsarnokot önrésszel 

és jelentős mértékű társasági adó – TAO – pénzből. Elküldtük az adásvételi szerződésünket a 

banknak, 30 napja van arra, hogy – letárgyaltuk már, hogy milyen adásvételi szerződést fogunk 

kötni – ha kell akkor módosítson, és nagyon remélem, hogy ez a tranzakció tavasszal lezárul és 

a város tulajdonába kerül a Jégcsarnok. Mindig nagy érdeklődéssel olvasom, hogy U 14-től 

felfelé milyen szépen szerepelnek a jéghokizóink. Továbbra is lehetőséget tudunk biztosítani a 

kaposvári fiataloknak, többek között arra, hogy a Jégcsarnokot is tanórai keretek között 

használhassák, testnevelés órákat ott tarthatnak, hogy megtanuljanak korizni és mozogjanak 

legfőképp, óvodától már, mondja alpolgármester úr, ez most a miénk lesz.  

 

Aztán egy nagyon bátor cselekedetünk, de azt gondolom, hogy pozitív visszaigazolása 

következik be most az ötödik esztendőben, ez pedig a KOMETA esete, tisztelt hölgyeim és 

uraim. Most már remélem, és itt azoknak a képviselő uraknak a szemébe szeretnék nézni, akik 

támadták az egész konstrukciót, hogy most már ők is megbánták, hogy nem álltak mellé. Mert 

soha nem késő ezt bevallani egyébként. Ugyanis a KOMETA esete egy tipikus példája volt 

annak, hogy milyen várospolitikát kellett folytatnunk ezen értékek mentén abban az időszakban 

Kaposváron. Emlékezzenek rá, az egyik legfontosabb értékünk az a munka volt. Azt mondtuk, 

hogy nem elbocsájtani kell, hanem megtartani a munkaerőt, ha már nem is tudunk létesíteni, és 

mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az emberek ne otthon ülve várják a segélyt, 

hanem reggel 8-ra menjenek be dolgozni és utána hónap végén vegyék fel a fizetésüket, hogy 

a családjukat el tudják tartani. Ez a KOMETA tipikus esete volt. Emlékezzenek vissza, hogy öt 

évvel ezelőtt a magyarországi húsipar bajba került. Sorba mentek csődbe, vagy csőd közeli 

helyzetbe kerültek a húsüzemek, Pápa, Gyula, nem akarom sorolni őket, a miénk is bajba került. 

Bajba került, mert az volt a kérdés, hogy vagy megmarad, vagy pedig bezár. Vagy megmarad 

a kaposvári húsüzem, vagy pedig a kaposvári húsüzem kénytelen lakatot tenni a gyárára, 

elküldeni, akkor több, mint 480 embert, akik ott dolgozva – összesen 900 embert érintve – a 

beszállítói hálózatokat is létesítették, vagy valami segítséget adunk nekik. Akkor döntöttünk 

úgy, öt esztendővel ezelőtt, hogy 2 milliárd forinttal megsegítjük a kaposvári húsüzemet, de 

nem segélyként, nem támogatásként, hanem 2 milliárd forintért tulajdonrészt vásárolunk a 

kaposvári húsüzemben, a KOMETA-ban. 38 % tulajdoni részt vásároltunk abban az időszakban 

a KOMETA-ban, de nem ingyen adtuk ezt a pénzt. Azt mondtuk, hogy ezt kamatostul vissza 

kell, hogy fizesse nekünk, és öt éves időtartamban állapodtunk meg, illetve a pénzünkre minden 

évben hozamot is kellett, hogy fizessen. Itt az ötödik év mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, 

nézzük meg, hogy milyen eredménnyel száll ki a város a KOMETA-ból, azzal együtt, hogy 

fenntartunk egy 5 %-os jelképes tulajdonrészt a KOMETA-ban, mint város. Ebben állapodtunk 

meg magával a gyárral. Tisztelt hölgyeim és uraim az árbevétele öt esztendővel ezelőtt a 

KOMETA-nak 18 milliárd forint volt. Kérdés az volt, hogy megmarad, vagy megszűnik. Ma 

az árbevétele az elmúlt év végét figyelembe véve a KOMETA-nak 43 milliárd forint. 18 

milliárd forintról 43 milliárd forint lett az árbevétele. 2013-as, vagyis az öt évvel ezelőtti 

időszakhoz képest a KOMETA dolgozóinak a száma 300-al több lett. Nemhogy sikerült 

megőriznünk a 480 dolgozót, hanem 300-al nőtt a KOMETA dolgozóinak a száma. Hogyha 
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nem számolom bele azt, hogy  közben a város egyik legnagyobb adózója, vagyis ha ő nem lett 

volna az elmúlt öt évben, adót sem fizetett volna be, ha ezt nem számolom bele, ez is milliárdos 

nagyságrend, akkor is ebből az üzletből úgy jövünk ki, hogy a befizetett tőkerészünkre a 2 

milliárd forintra, mert nemcsak azt vásárolja vissza, az 2,8 milliárd forint lesz az az érték, amely 

a visszavásárlást jelenti ennek az évnek a végére. Nagyon boldog vagyok és szeretném 

megköszönni Kaposvár polgárainak a biztatását, akik abban az időszakban a kérdésünkre, hogy 

menjünk-e, csináljuk-e, több, mint 97 %-ban igent mondtak, mert fontosabb volt számukra több 

száz ember, több száz család megélhetése annál, minthogy kicsinyesen azt mondták volna, hogy 

ha a város megteheti és üzemeltetheti vállalkozásként is, akkor miért ne tegye azt. Így szállunk 

most ki ebből, a bevételét láthatják már az egyik részét a költségvetésünkben, a nagy összegűt 

nem, mert december 31-ig van fizetési kötelezettsége magának a KOMETA-nak. Tisztelt 

hölgyek, urak, de még mindig a gazdasághoz tartozik az, hogy reményeim szerint másik 

iparágat is meg fogunk tudni honosítani, nem meghonosítani, hanem egy helyre vinni 

Kaposváron. Tegnap voltam a városban és a főépítész asszonnyal a Németh István 

Programunknak egyik jelentős beruházását jártuk be, a volt kórházi déli tömbnek az átépítését, 

átalakítását néztük meg. Már a dupla fasornak a helye meg van, már a tónak a helye is látszik, 

kész van, a sétányok is kezdenek alakulni, a volt Kápolna, az új bábszíntérnél már a tetőt 

készítik. A kórház anyaépülete pedig, amely egy inkubátorház lesz, ott pedig már a 

nyílászárókat rakják be, és annak a befejezéséhez közelednek, oda az innovatív, startup cégek, 

illetve a kaposvári szoftverfejlesztő cégek jelentkeztek, és kapják meg ezt az épületet 

működtetésre és üzemeltetésre. Már most kötődnek az előszerződések, hisz a terveket is már 

úgy alakítottuk át ennél a háznál, hogy megkérdeztük őket, hogyan rakjuk a falakat, mi legyen, 

hisz ők fogják reményeink szerint használni, és augusztus vége az az időszak, amikor ezt 

szeretnénk átadni. Szintén a mindennapi életünket segíti, de segíti a gazdaságot is azon 

túlmenően, hogy az elmúlt esztendőben azon iparterületeknek az infrastruktúra fejlesztését 

befejeztük – annak a 4 iparterületnek, ahol sok kis- és közepes vállalkozás dolgozik – beleértve 

a SÁÉV telepet, a Raktár utca és környékét, Füredi utcai iparterületet. Ebben az esztendőben, 

szeretném jelezni Önöknek a költségvetésben megtalálják a Malom utca és környékének az 

iparterület fejlesztése zajlik, illetve részben fogja érinteni az Izzó utcai csomópontot, mert 

hamarosan kiírjuk a közlekedés fejlesztésből a kerékpárút fejlesztési közbeszerzésünket is. Az 

fogja érinteni a Guba Sándor utca és az Izzó utcai csomópontnak az átalakítását, ami még a 

közlekedésfejlesztéshez hozzátartozik. Ez a kettő lesz ebben az évben az ipart érintve, de hát 

épül a 67-es út, mégpedig nagyon jó ütemben épül a Kaposvárt az M7-es autópályával 

összekötő gyorsforgalmi utunknak a megépítése. Ha bejön időben a tavasz és nem húzódik át a 

tél, akkor nagyon jó esély van arra, hogy az út építésének I. üteme Látrány és Kaposfüred 

közötti négynyomosítás szeptember 30-ig, ősszel be fog fejeződni Kaposváron. Ez egy óriási 

dolog, már talán ennek a szele hozatja majd el velünk azt az elkövetkező hónapokban 

örömhírekkel szolgálhatunk majd Önöknek. Nem csupán az a jelentősége a 67-es út 

megépítésének, hogy 10-15 perccel gyorsabban érjünk az M7-re, ez sem elhanyagolható 

folyamat. Ennél van egy még fontosabb jelentősége, már most látszik, hogy felkerültünk a 

befektetni szándékozók térképére, mármint Kaposvár. Addig, amíg ilyen utunk nem volt, addig 

csak mi kullogtunk utánuk, most már számolnak velünk, mint egyik lehetséges helyszínként, 

na ennek lesznek majd eredményei már, mint egyik lehetséges helyszínként. A másik rendkívül 

fontos az, hogy ez lehetőséget biztosít arra, hogy a legfontosabb előttünk levő célkitűzést 

teljesíteni tudjuk – számomra az egyébként –, hogy emelkedjenek a bérek. Olyan 

versenyhelyzet indukálását fogja jelenteni a 67-es út, amelyben a magasabb bért fizető cégek 

Kaposvárra hozatala elindíthat egy bérversenyt, mert a gazdaságban ezt tartom a 

legfontosabbnak most. Mi megpróbálunk elől járni önmagunk példáját figyelembe véve, 

szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy amiről legutóbb döntöttünk, itt a köztisztviselői 

béralapot több mint 46.000.- Ft-ra emeljük, a mostani 40.000.- Ft-ról. Annyit kell, hogy 
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tudjanak erről, hogy lássák összegszerűséggel, ezzel a béralapunk a 2018-hoz képest több, mint 

100 millió forint. Vagyis ebben a költségvetésben több, mint 100 millió forintot tettünk 

pluszban arra, hogy a 46.000.- Ft-os köztisztviselői alapbért ki tudjuk fizetni. Ez ennyibe kerül, 

de javaslom, hogy lépjük meg, ezért került ide. Vannak még a köztisztviselőkön kívül 

dolgozóink közalkalmazottként a városban, óvodákban, bölcsődékben, szociális 

intézményeinkben. Ők eddig kaptak cafeteriát, ezt a cafeteriát mi most 50 %-kal megemeljük, 

erre van javaslat ebben a költségvetésben. Magának ennek az 50 %-kal megemelt egyszeri 

juttatásként szép kártyában fogják kapni, kaposvári cafeteriának az összes éves bértömege, amit 

nekünk kell fizetni a 100 millió forinton felül, még 60 millió forint. Ez szerepel bér tekintetében 

a költségvetésben, és nagyon remélem, hogy ezzel el tudtunk indulni egy olyan folyamaton, 

amin nem fogunk megállni.  

 

Természetesen a közlekedésnél a gazdasághoz tartozott magának az utaknak az építése is. 

Belterületi utaknak a felújítására ebben az évben is több mint 1 milliárd forintot költünk, 1,1 

milliárd forintot. Nem fogunk tudni mindig ennyit költeni, hiszen eddig 80-100 millió forintot 

költöttünk, leszámítva az elmúlt éveket. Még az a szerencsés időszak van, amikor ilyen 

nagyarányú útfelújítási programot tudunk folytatni, ennek az összege 1 milliárd 81 millió forint. 

Láthatják, hogy jó ütemben halad a kaposvári közlekedési központnak az építése. Tájékoztatom 

Önöket, hogy az autóbusz telephelyünk építése is jó ütemben halad, és nem tudom, hogy 

megjött-e már a MÁV-nak a hatósági engedélye. A tüskevári csomópontnál, akkor le kerülhet 

végre a gyalogos átkelőnél a sorompó. Nagyon szép csomópontot építettünk ki egy 

forgalomirányító rendőrlámpákkal ellátott csomópontot, csak a gyalogos átkelőnél van még a 

sorompó lefóliázva, és nem működik, mert nem kaptuk meg a forgalomba helyezési hatósági 

engedélyt. Ezt a MÁV üzemelteti egyébként, és addig nyilvánvaló, hogy senki nem merte 

átadni, jó esetben akkor ezen a héten ez megtörténhet. Ez is elkészült, és ebben az évben is 

lesznek zártkerti útfelújításaink. Ez volt a munka, mint az egyik fontos értékünk tisztelt 

hölgyeim és uraim, a másik az egészség. Mondják azt, ha egészség van, minden van, ha 

egészség nincs, semmid nincs. Az egészség mindenkinek a legdrágább kincse. Ebben a félévben 

még sokat fognak tőlem hallani, tőlem is és mástól is, amikor az egyik célunk az lesz, hogy az 

évtized végéig, amit a kórházban volt szerencsém professzor asszonyoknak, uraknak elmondani 

és kérve a segítségüket, hogy az ország legegészségesebb városa legyünk, erre alakítsunk ki 

egy programot. A célt el tudjuk érni, annak csak az egyik állomása volt, amit már megtettünk, 

hogy infrastruktúrát építettünk ki. Kiépítettük a kórházi infrastruktúrát, a háziorvosi rendelőt, 

beleértve a gyermekorvosi, a fogászati infrastruktúránkat, említettem Önöknek, hogy 16 orvosi 

rendelőt újítottunk fel, a Cserben újat építettünk. A kismamagondozót az Ezredév utcában 

szintén felújítottuk, hogy a megfelelő infrastruktúra háttért meg tudjuk oldani. De valljuk be 

őszintén mindez a betegségről szól, amikor orvosi rendelőről, kórházról beszélünk, a 

betegségről szól. Mi pedig nem azt szeretnénk, mi azt szeretnénk, hogy az egészségről tudjunk 

beszélni, ezért indul majd el ez az új programunk. Ennek a részét képezi magának, az egészség 

megtartását, megőrzését segítő sportlétesítmény fejlesztési programjaink is. Beletartozik az 

Aréna, amit a tavasz folyamán avatni fogunk, szeretettel várom majd Önöket erre a nagyszabású 

városi rendezvényre. Beletartozik a régi sportcsarnok többek között, lehetőséget tudunk 

biztosítani arra, hogy még intenzívebben, akár tanórai keretek között testnevelés órára, akár 

pedig fiataljaink vegyék igénybe, mert keresztben ott kosárlabda palánkok lesznek például, 

lehetőséget adjunk erre. De ilyen a Csík Ferenc uszodánk is, ahol most már azért kezdem látni 

azt, hogy június első hétvégéjén az ifjúsági világbajnokság kvalifikációs hazai versenyét, nem 

is hazait, az utolsó kvalifikációs ifjúsági országos bajnokságot meg tudjuk rendezni, mert el 

fogunk készülni. Arról az úszásoktatási, egészség megőrzési, egészségnevelési programról szól, 

amiről korábban beszéltem, amikor az óvodásainkról szóltam, illetve az általános iskolásainkról 

beszéltem. Erre szolgálnak, megtalálják a költségvetésben, hogy ebben az évben építünk kondi 
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parkokat. Elkezdünk egy, rossz kifejezés ez, mert ilyen egy-kettő már van Kaposváron, nem 

kondi parknak nevezném, hanem olyan mozgást ingerlő és segítő eszközök is kint a 

közterületeken, amit korosztálytól függetlenül tudnak használni az emberek, a fiatal és az idős. 

Kettő ilyet fogunk építeni a városban, és szeretnénk ezzel tovább menni. Nyolc helyet jelöltünk 

ki egyébként Kaposváron, hogy ennyi lesz majd, amikor ennek a programnak a végére érünk, 

hogy a lehetőséget biztosítsuk arra, és megfelelő propagandával persze magát azt is, hogy 

éljenek is ezzel a lehetőséggel. Ez szintén az egészséget fogja majd szolgálni. Zárójeles 

megjegyzés, mert itt szeretnék szólni nagyon röviden, szintén megtalálják az ezévi 

költségvetésünkben, a turisztikai beruházásainkat is, mert ezek egy nagy lendületet fognak 

venni 2019-ben. Nem volt kicsi a lendület már 2018-ban sem, de 2019-ben egy újabb lendületet 

fognak venni. Nézzük a Desedát, a Desedának azzal, hogy ha befejezzük majd a Délviép háznak 

a felső szintjét is, nagyon szépen rendben van, érdemes megnézni. Megvettük tavaly, 

megrendeltük pontosabban – a kajakok még nem érkeztek meg – azokat az eszközöket, amely 

azt a lehetőséget biztosítja, hogy kajakot is lehet majd bérelni a Desedán, hisz öt új kikötőt 

építettünk az elmúlt évben a Desedán. Ha valaki túrázni akar, akkor el tud menni, meg van az 

öt kikötő, minden kikötőnél csináltunk valami attrakciót, ehhez már megrendeltük a kajakokat 

is, csak még nem érkeztek meg, de láthatják a stégeket. A büfésornak az átalakítása is, ott 

megcsináljuk a közterületet, a büfések pedig vállalták azt, hogy megcsinálják rendesen az 

épületeiket. Ez most már lassan a végéhez közeledik, és ez az az év, amikor, de nem is ez az 

év, legkésőbb talán február vége, amikor megjelenik a Deseda Kempingünk közbeszerzési 

pályázata. Elkészültünk a tervekkel, meg van az üzemeltetőnk, leszerződtünk magával a leendő 

üzemeltetővel, most kiírjuk a kivitelezésre a Deseda Kemping építésének a közbeszerzését. Ez 

egy jelentős, ha eredményes lesz a közbeszerzésünk – remélem igen – akkor a nyár végén, az 

ősz elején eljuthatunk odáig, hogy el is fog kezdődni ennek az építkezése. A volt Nostra épülete, 

a gabonaraktár eltűnt a helyéről, hogyha arra jártak tőlünk nem is olyan messze, 5 percre 

találhatják meg a helyét itt. Elkezdjük azt a beruházásunkat, amely részben a kaposvári vár 

maradványainak a feltárása, bemutatása egy várkert formájában, részben parkolók, illetve 

autóbusz parkolók pedig a turisztikai céllal hozzánk érkező autóbuszoknak a parkolóhelyei 

lesznek azon a részen. Meg egy kis parkot fogunk ott létesíteni a MÁV-val együtt közösen, 

mert ő megcsinálja a sínek melletti kerítést, hogy egy normális átjárást tudjunk biztosítani a 

Cserben. Szintén jó esélyünk van arra, hogy 2019. október 23-án díszelőadással nyit a kaposvári 

Csiky Gergely Színház, mert át tudjuk adni a nagyérdeműnek ezt a színházat, és az évad már 

ott indulna. A harmadik – most nem sorrendet mondok – közös értékünk a család volt, 

említettem Önöknek, hogy minden ténykedésünk itt határozza meg a mozgásterünket és a 2019-

es költségvetést is, hogyha figyelemmel nézik, akkor ilyen filozófiával alakítottuk ki. A 

„Gyarapodó Kaposvárért Programot” folytatjuk, az elmúlt évben 100 millió forint volt az 

össztámogatási rendszert is figyelembe véve a keretösszeg, amit a fiatal családos 

kaposváriaknak több programpont keretén belül ajánlottunk, annak érdekében, hogy vegyék 

igénybe. Ez ebben az esztendőben is folytatódni fog, hisz a tavalyi ténynek megfelelően tettük 

be többek között a CSOK kiegészítéseként szolgáló letelepedési programunkat is, amely a 

telekvásárlásra, lakásvásárlásra, vagy lakásépítésre vissza nem térítendő, illetve kamatmentes 

vissza nem térítendő támogatást nyújt.  

 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Hál’ Isten Kaposváron a házasság nem ment ki a divatból, ezt örömmel mondom Önöknek. 

Ellentétben különböző európai irányvonalakkal, a házasság még most is érték ebben a városban. 

Ez egy jó hír, manapság már az ember ezt is örömként tudja fogadni és mondani. Hál’ Isten a 

szülési kedv sem csökkent Kaposváron. 2017-ben 369 gyermek, 2018-ban 457 gyermek 
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született Kaposváron, 88-al több mint az előző évben. Ez kellő optimizmust ad annak 

érdekében, hogy menjünk tovább. Ezt a szép számot árnyalja, sajnos mindenhol 

Magyarországon az a szám, hogy majdnem a duplája, akik itt hagynak bennünket egy adott 

évben. Ez a helyzet, ezért is nagyon fontos kortól teljesen függetlenül magának az egészségnek 

a zászlóra tűzése. Örömmel jelentem Önöknek, hogy 2-3 évvel ezelőtt felfüggesztettük, most 

folytatjuk a Gyermekmosoly játszótér építési és felújítási programunkat. Akkor építettük a 

Berzsenyi parki játszóteret, a Füredi utca végén levő játszóterünket, a NAV mögötti nagy 

játszóteret és sokat felújítottunk. 124,5 millió forintunk lesz a játszótér felújításokra és játszótér 

építésekre ebben az esztendőben, ennyit tettünk bele. Eddig 4,5 volt, amit költöttünk a 

játszótereinkre. Nagyon szeretném megköszönni ezúton is a kaposvári 10 év alatti gyermekeket 

nevelő édesanyáknak azt, hogy segítettek nekünk eldönteni, hogy melyik játszótereket újítsuk 

fel és hol építsünk újakat. Ugyanis az ő javaslataiknak a figyelembe vételével kezdtük el 

kialakítani a 2019. évi játszótér építési és felújítási programunkat, amit fontosnak tartok. 

Zárójeles megjegyzés, nem ide tartozik, csak fontos, mert itt is a kaposváriak véleményét 

kértük, mégpedig a kaposvári kutyatartóknak a véleményét, hogy igényelnének-e Kaposváron 

kutyafuttatót. Hétezer kaposvári kutyatulajdonost kerestünk meg a kérdéssel, nagyon sok válasz 

jött vissza, igen a döntő többség élt is a lehetőséggel, javaslatot is tettek ezeknek a 

kutyafuttatóknak a felszereltségére. Ez jó a kutyásoknak és a nem kutyásoknak is, mert 

bekerített, rendes kutyafuttató parkok alakulnak ki Kaposváron. Ebben az évben – és a 

költségvetésben megtalálják – kettőt fogunk építeni, tisztelt hölgyeim és uraim, kettő 

bekerítettet szintén a javaslataikat figyelembe véve, úgy felszerelve, ahogy ők kérték.  

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

A másik közös értékünk a biztonság volt. Ez az egyik legfontosabb értéke az embernek. Akkor, 

amikor biztonságban érzi magát, biztonságban van a munkahelyén, biztonságban érzi magát a 

családban, biztonságban érzi magát, mert egészséges és még sorolhatnám, akkor nincs akadály, 

amit ne tudna legyőzni. A biztonságnak két elemét emelném ki, mert fajsúlyosan megjelenik a 

2019-es költségvetésben, az egyik a közrendnek a biztonsága, vagyis a köz biztonsága. Nem 

véletlenül kapta meg a Kaposvári Rendőrkapitányság a Pro Urbe kitüntetést január 23-án. Hisz 

az ország egyik legbiztonságosabb megyeszékhelye lett Kaposvár és a feladatuk az, hogy ezt 

meg is őrizze. Habár a közbiztonság megtartása, a közbiztonság az önmagában állami feladat, 

de hát egy önkormányzat nem mehet el amellett, hogyha segíteni tud, vagy segítenie kell, akkor 

ne segítsen. Mi ezt tettük meg több esetben is. Egyik az, hogy közterület figyelő kamerákat 

építettünk, ezt folytatjuk ebben az évben tisztelt hölgyeim és uraim. Szeretném bejelenteni 

Önöknek azt, hogy Kaposváron az év végére 335 közterület figyelő kamera lesz a városban. Ez 

erősíteni fogja azt, amit elkezdtünk, vagyis ebben az évben több, mint 150-et fogunk építeni. 

Ez az egyik idei évi beruházásunk, amiről kellett, hogy szóljak. A másik 300 rendőrrel több 

lesz a városban Kaposváron. Hisz a cseri parkban a készenléti rendőröknek a szálláshelye már 

elkészült, most ki tudtak költözni a Szent Imre 14-ből és átmentek oda. Itt a rendőreinknek 

garzonlakást alakítunk ki, családostól fognak letelepedni Kaposváron, ez a Szent Imre 14-ben 

lesz. A város jelentős segítségével – hisz mind a kettő a mi tulajdonunk – tudtuk ezt a 

lehetőséget biztosítani. Mindezt azért tesszük, hogy a köz biztonsága továbbra is a városban 

Magyarországon a megyei jogú városok közül az egyik, ha nem a legerősebb legyen. A 

biztonságunkhoz hozzá tartozik másik jelentős és költségvetésünkben sokat is szerepeltetjük, 

másik jelentős beruházás az energetika. A célunk nem kevesebb, emlékezzenek csak vissza rá, 

hisz a város polgáraival közösen határoztuk meg, hogy a lehető legnagyobb mértékben 

csökkentsük az energia függőségünket. Ezen az úton indultunk el az elmúlt években és én azt 

szeretném elérni, hogy az elkövetkező 10 esztendőben, vagyis 2030-ig le is küzdjük az energia 

függőségünket. Erre így lokális szinten a lehetőségünk csak egy, mégpedig nagyon 
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nagymértékben hozzányúlni a megújuló energiához. A megújuló energiák használata az, amely 

ezt a célt lehetővé tudja tenni. Ezt a folyamatot elkezdtük tisztelt hölgyeim és uraim, csak egy-

egy mondatott szeretnék Önöknek mondani. Az elmúlt éveket figyelembe véve azokkal a 

megújuló energiákat és energia korszerűsítést hozó beruházások, amiket tettünk a közvilágítás, 

emlékeznek rá, amikor 2500 égőt cseréltünk le a régiekből. Még mindig van 4000, amit majd 

az ELENA program kapcsán fogunk lecserélni. Több mint 75 millió forint volt az energia 

megtakarításunk. Ennyivel kevesebb lett az energia költségünk. Mondhatnak bármit, mérhető 

eredménye van, és ilyenkor nem a megtérülést számolom, mert meg fog térülni ilyen ütemben 

ez egyértelműen meg fog térülni, már ezeknek mérhető eredménye van. Mi lesz ebben az évben, 

és mi az, amit tettünk az elmúlt években? Fontos ezt vizsgálnunk a klímavédelem 

szempontjából is, akkor, amikor energiáról beszélek, akkor, amikor energia hatékonyságról, 

vagy akkor, amikor energia függetlenségről beszélek, akkor nem vonatkoztathatunk el a 

klímavédelmi céljainktól. Egyrészt azért mert vállaltuk, mert Kaposvár a világelitnek a része 

lesz akkor, amikor Kaliforniában felvettek bennünket a világ legnagyobb klímavédelmi 

egyezményébe, ahol vállalásokat is tettünk. Mégpedig a káros anyagkibocsátás, ezen belül 

pedig a széndioxid kibocsátásunknak a jelentős csökkentésére tettünk vállalásokat, amit mi 

teljesíteni fogunk. Teljesítenünk kell, de teljesíteni is fogunk egyébként. Az első mérföldkő, 

ami már konkrét adatokat igényel az a 2025 lesz, nem is olyan messze, addig kell, hogy 

beérjenek azok az intézkedéseink, amikor már jelentősen mérhető formában csökkenni fog a 

káros anyag, széndioxid, ez a legjelentősebb káros anyagkibocsátó gázféle, a széndioxid 

kibocsátásunknak a száma. Ennek érdekében kezdtük el a megújuló energiák közül a 

napenergiát használni. Elkezdtük előtte már, amikor használtuk a biogázt a répaszeletből 

előállított gázt a fürdőnkben, illetve használtuk kevert formában a buszoknál, ez egy nagyon 

jelentős lépés volt a megújuló energia tekintetében. A klímavédelem tekintetében meg nagyon 

jelentős lépés volt, hogy egy ütemben cseréltük le a CNG buszokra a buszparkunkat. Tavaly 21 

épületünkre helyeztünk napelemeket, 21 közintézményünk lett, ahol a napelemet használjuk 

megújuló energiaként. Iskolák, óvodák, Együd, Polgármesteri Hivatal, ebben az esztendőben 

még 20 helyen fogjuk még ugyanezt tenni. 20 közintézményünkben, intézményünkben 

helyezünk fel napelemeket, többek között RG csarnok, Aréna, Uszoda, Déli-tömb, Dorottya-

ház, de még sorolhatnám, Kisfaludy Iskola, nem sorolom fel, nagyon sok épületünk.  

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Szintén a klímavédelemhez, az energiafüggetlenségünkhöz tartozik az, hogy folytatjuk ebben 

az évben is a távfűtésnek a bővítését. Nagyon sok intézményünk távfűtött lett ebben az 

esztendőben, többek között a Déli-tömb, a volt Kápolna, a volt Anyaotthon, a volt anyaépület, 

a volt fertőzőnek az épülete, ez mind távfűtött lett, a színházunk távfűtött lett, a sportcsarnokunk 

távfűtött lett, az Ügyészség a Gróf Apponyiban, amit építünk, csak néhány példát szeretnék 

felsorolni erre. Ebben az esztendőben a Kisfaludy Iskola és a Kormányhivatal többek között, 

amely szintén távfűtött lett és ebből a távhő beruházásunk távhő bővítési programjának ez a 

szakasza mindenképp le fog zárulni ez év nyarának a közepéig talán, amire végezni fogunk 

vele. Majd évértékelő kapcsán számokat is fogok Önöknek mondani, ez is egyértelműen 

mérhető, a kaposvári távfűtött lakásokban élők pénztárcája által is mérhető beruházás, ami 

megjelent, ami az energiaköltségekben jelenik meg. Szeretném bejelenti Önöknek azt, hogy 

egy Magyarország első brüsszeli forrásból finanszírozott pályázatát nyerte el Kaposvár öt 

nagyvárossal közösen, mi vagyunk a gesztorok. Ez az úgynevezett ELENA pályázat, hallottak 

már róla, szintén az energia hatékonyságot fogja növelni. A hat város tekintetében 60 milliárd 

forint értékű beruházás, Kaposvárra körülbelül 15-20 milliárd fog kerülni. Be fogjuk fejezni a 

közvilágítási lámpatesteknek a cseréjét, továbbnyúlunk a megújuló energiákhoz, energia 

hatékonysági intézkedéseket fogunk tenni, és a hat városnál energia tárolást közösen. Ezt még 
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nem oldották meg Európában, legalábbis nem tudták hatékonyan megoldani. Hogy nekünk 

sikerül-e, azt nem tudom, de megpróbáljuk, és az energiatárolásnak az lesz a lényege, hogy 

kvázi egymás között energia kereskedelmet is fogunk tudni folytatni, akinek kell, de a másiknak 

nincs rá szüksége, akkor megkaphatja, és így fordítva. Ennek az ünnepélyes aláírása lesz, 

tervezésre nyertük el a forrást, 1 milliárd forintot, hétfőn Palkovics Miniszter Úr jelenlétében, 

a minisztériumban a hat város polgármestere aláírja ennek a pénzfelhasználásának az ütemét. 

Kovács Katalin igazgató asszony az, aki koordinálja a hat várost is innét Kaposvárról, mint 

említettem mi vagyunk a gesztor. Ha ügyesen dolgozunk, ebben az évben 2020. II. felében már 

elkezdődhetnek a pályáztatások a kivitelezésre, 2021-ben pedig el tudnak indulni. Kitapostunk 

egy utat, nagyon remélem, hogy már ami a közvetlen brüsszeli források, kettő évbe tellett, 

szeretném hozzátenni, mire eljutottunk idáig, hogy Brüsszel döntött ezekről a beruházásokról. 

Szeretném az energiahatékonyság oldaláról megemlíteni Önöknek, hogy jó ütemben halad a 

szennyvíztelepünknek az építése. Itt, mint bizonyára tudják, ezt a telepet úgy építjük, hogy 

megoldjuk a szennyvíziszap kezelésnek a gondját is. Eddig szennyvíziszapot szétszórtuk a 

földeken – injektáltuk – most ebből biogázt állítunk elő és ez a biogáz lesz az energiaellátása 

magának az egész szennyvíztelepnek. Vagyis ezt a körforgásos rendszert fogjuk megvalósítani, 

és talán ebben az esztendőben már felszáll a füst és biomassza erőművet is fogunk tudni építeni 

a távfűtésünkre rácsatlakozva. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Ezen túlmenően még nagyon sok mindent tartalmaz ez a költségvetés, de a logikáját szerettem 

volna Önökkel megosztani és örömmel terjesztem a képviselő-testület elé a 2019-es 

költségvetést. Majd egyébként a 2018-as költségvetési beszámolóval lesz teljes, mert akkor 

látják a 2019 év teljes folyamatait, ez pedig tavasszal, a következő Közgyűlésünkön hozzuk ide 

Önöknek. Köszönöm szépen, ha kérdésük van, akkor természetesen állok rendelkezésre!” 

 

 

-----Kérdések----- 

 

Pintér Attila tanácsnok a biomassza erőművel kapcsolatban kérdése volt, az elmúlt évben nem 

erről hallottak, hanem biomassza fűtőműről, van-e a kettő között különbség? Fűtőmű vagy 

biomassza erőmű fog épülni? A sajtóból lehetett értesülni arról, hogy az intermodeális 

csomópont kialakítása kapcsán épülő új felüljáró területén környezeti kárt kell mentesíteni 640 

millió forint értékben. Tájékozódott, már tudja, hogy olajszennyezés volt a talajban. Kérdése 

volt, hogy a kármentesítés lassíthatja-e esetleg a kivitelezési munkálatokat, hogy igen jelentős 

területen kell, igen jelentős mennyiségben talajt cserélni ezen a területen? Az elmúlt időszakban 

nem, de korábban gyakran említette polgármester úr az egészség program kapcsán a kórház 

szülészeti épületének a felújítását, rekonstrukcióját. Ezzel jelen pillanatban hogyan állnak, mi 

várható? Az előterjesztés mellékleteként látható, hogy az állami főépítész továbbra sem 

támogatja a szálloda építési projektet a fürdő melletti területen. Vélhetően majd olyan 

anyagokat kell a szálloda építésénél használni, ami a szálloda építésének költségeit meg fogja 

emelni. Veszélyezteti-e bármilyen módon a szálloda építési törekvéseiket az állami 

főépítésznek a véleménye, illetve az, hogy többletköltségekkel kell számolni majd, hogy a 

szálloda elhelyezkedése megfeleljen minden jogszabályi kritériumnak, és hogy tartós emberi 

tartózkodásra alkalmas legyen a vasút mellett? Kérdése volt, hol áll most a napelem park 

kialakítása, hol tartanak ebben a projektben, mi várható ebből 2019-ben? A közmeghallgatáson 

is elhangzott kérdésként, hogy jól látható, hogy a kaposvári közbringa rendszer jelen pillanatban 

nem működik. Mi történt a közbringa rendszerrel? Tudják, hogy a működtető cég nagy bajban 

van. Megfogalmazhat-e az önkormányzat felé bármilyen követelést ez a cég, vagy nem kell erre 
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számítani és megvalósítható az újabb rendszer?  Jól látható az előterjesztésben, hogy a 

közmunkával foglalkoztatottak létszáma 2019-ben csökkenni fog 2018-hoz képest. Az 

előirányzat szerint 367 főről 303 főre fog csökkeni. A táblázatból jól látható, hogy melyek azok 

az intézmények, ahol viszont nő a közmunkában foglalkoztatottak létszáma. 

Megfogalmazódott-e, hogy azokat, akiket ezeknél az intézményeknél jól látható, hogy 

szükségszerű, hogy foglalkoztassanak, a későbbiekben ne közmunkásként foglalkoztassák, 

hanem rendes állásban fel tudják őket venni? Az előterjesztésből az is kiderült, hogy az új 

létesítményeik, intézményeik üzemeltetése többletköltséget fog igényelni, 250 milliót 

olvashattak. Bizottsági ülést követően azt is tudhatják, hogy ez az összeg ténylegesen 

magasabb, hiszen a TAO források bevonása teszi lehetővé, hogy 250 millió forinttal 

számolhassanak. Van-e esetleg számítás arra nézve, hogy a TAO pénzek bevonása nélkül 

mekkora lenne az üzemeltetés többletköltsége? Említette a szakemberek letelepítésének 

programját, kérdése, mennyire tartja sikeresnek ezt a programot, mennyien vették igénybe a 

támogatási lehetőségeket? Ha ez a program nem kellően sikeres, akkor tervezik-e ennek a 

változtatását bármilyen módon?  

 

Felder Frigyes tanácsnok említette polgármester úr a KOMETA-t és burkoltan említette, még 

ha a nevét nem is mondta, valóban ő volt az, aki nem támogatta ezt a beruházást. Ma sem 

támogatná, mivel akkor ez a 2 milliárdos összeg Kaposvár költségvetéséhez egy borzalmasan 

nagy kötelezettségvállalás volt. Másként képzeli el egy város költségvetését, ekkora kockázatot 

nem vállalt volna. De azt akkor is elmondta, reméli nem lesz igaza azokban a kritikákban, 

amiket akkor megfogalmazott. Őszintén örül, hogy nem lett igaza, mivel a KOMETA jól 

szerepelt, jól teljesített. Szerencsének tartja, hogy a 2 milliárdos összegről most úgy 

beszélhetnek, mint siker és nem bukták el. Ma sem kockáztatná, de ez polgármester úr kockázat 

vállalása, amihez gratulált és a KOMETA-nak is ehhez a teljesítményhez. A közmunkaprogram 

piacosítását említette, és hogy ezt többen támadták. Ez kifejezetten nem igaz. 2012-ben 

javasolta egy pénzügyi bizottsági ülésen, hogy tolják el efelé a közmunkaprogramot, csak akkor 

még nem támogatták a javaslatát. Örül neki, hogy ez később megvalósult.   

 

Szita Károly polgármester biomassza fűtőmű az, amire pályázatot fognak kiírni és pályáznak 

rá. IMCS kármentesítéssel már végeztek, semmi nem befolyásolja a határidő tekintetében, a 

költségeket pedig nem a város állta. A volt KIEG-nek a területén lebontották a volt szállót. 

Sikerült egy olyan konstrukciót kialakítani, hogy az egyetem tanítóképző kollégiumának egy 

régi részét, amit nem használtak odaadták szálláshelyek építésére. Az idő azért sürgette, mert 

egy esztendőt kell pihenni a felüljáró hídja pillérjének, ha késtek volna, még egy évet csúsztak 

volna az építkezéssel. Le tudták alapozni, így a felépítményt egy év múlva rá tudják húzni. A 

kórház a szülészet költségeinek a felét már elnyerte, 500 millió forintot. A következő részére 

hamarosan el fog készülni az a kormány előterjesztés, amely a lehetőséget biztosítja arra, hogy 

teljes forrással el tudják indítani a tervezését, illetve közbeszerzését a felújításnak. A 

családbarát szülészetet célozták meg, és abba az irányba mennek. A szállodát meg fogják 

építeni, mert szükség van rá. Talán 2 héten belül kaphatnak támogatást, mintegy 120 millió 

forintot, hogy meg tudják tervezni a szálloda építését. Ha megtervezték a szállodának az 

építését, és már a leendő üzemeltetővel is felvették a kapcsolatot, akkor egyből kiírják a feltétel 

nélküli közbeszerzést a kivitelezésre. Ha meg van a kivitelezés ára, azt követően fog támogatást 

kérni a Kormánytól. Azért nem kérte most el a szállodaépítésnek a költségét, mert a mai 

építőipari árakat figyelve, megjósolni nem lehet, hogy ma mennyiért lehet építeni egy szállodát. 

Van már napelem park, 2x0,5 MW-os az autóbusz telephely mögött a Cserben 1 hónapon belül 

üzemelni is fog. Képviselő úr a Közép-Európa legnagyobb napelem parkjára utalt. A 

beruházónak az engedélye meg van, felértékelték a 200 ha területet, mely már a NIPÜF-nél 

van. A NIPÜF várja a lehetőséget, hogy elektronikus árverésre meghirdethesse. Úgy gondolja, 
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hogy február végére a beruházás megkezdéséhez szükséges előírások teljesülnek és neki lehet 

állni az építésnek. A közmunkák tekintetében, kérdésre válaszolva, volt már olyan, hogy 

felvették álláshelyre. A kulturális közmunkásokat nem a napi feladatokra veszik fel, hanem a 

dömping munkára, a bér is magasabb, mint az egyéb közmunkás bér. Az óvodáknál is van, hogy 

közalkalmazotti státuszt kapott a takarítónő a közfoglalkoztatásból. Három új intézmény lesz, 

a Színház, az Aréna, és az Uszoda. A két sportcsarnoknál lehetőségük lesz arra, hogy társasági 

adó formájában a veszteség egy részét finanszírozni lehessen, véleménye szerint elég lesz az a 

pénz. Szakember program keretében tavaly 25 millió forintról döntöttek két cégnek. Lehetne 

még bővíteni, a két cég, aki jelentkezett meg fogja határozni, hogy elterjed-e. Várjanak a 

módosítással, nézzék meg a két cégnél, hogy hasznosul ez a támogatási forma és milyen 

eredménye lehet. Felder tanácsnok úr, az idő megszépíti az emlékeket. 

 

 

-----Hozzászólás költségvetéshez----- 

 

Pintér Attila tanácsnok polgármester úr utalt a szállodánál arra, hogy már meg van a leendő 

üzemeltető. Ha megnevezhető, hogy ki a leendő üzemeltető személye, akkor kérte tájékoztassa 

róla. A szülészet esetében úgy tudta, hogy a tervei készen vannak, új információt hallott most. 

A TAO pénzek bevonására azért kérdezett rá, mert arról lehetett értesülni a sajtóból, hogy 

miniszterelnök úr azt mondta, hogy 50 milliárdos plafonja van a TAO pénzek felhasználásának 

Magyarországon. Önkéntelenül megfogalmazódik, hogy több formában vesznek igénybe TAO 

forrásokat és vonnak be üzemeltetésbe, működtetésbe és egyéb célokra, hogy elegendő lesz-e, 

amit Kaposváron igénybe tudnak venni, annak pótlására, hogy az üzemeltetést tudják 

finanszírozni. A lényeg, hogy tudják üzemeltetni az intézményeiket megfelelő forrásból és 

formában. Polgármester úr többször elmondja, hogy „erős város vagyunk”, és ha ez így van, 

akkor azt kell mondania, hogy nagyon sok területen nem küzdenének problémával és gonddal. 

Említette, hogy örvendetesen alacsony a munkanélküliség a városban, de hozzátenné, hogy az 

elmúlt hét évben 6059 fővel csökkent a város népessége. Ez a megyei jogú városok között 

egyedülálló. A megyei jogú városok átlagának kétszeresével csökkent a város népessége 

arányaiban, ha csak azt nézik, hogy a migrációs egyenlegük hogyan alakult, akkor volt olyan 

év, amikor több mint 800 fővel többen hagyták el Kaposvárt, mint amennyien ideköltöztek. 

Amikor a foglalkoztatási mutatókról beszél, azt is vegye figyelembe, hogy ilyen mértékben 

csökkent a város népessége, és hogy a város mobilitási migrációs mérlege nagyon sok éven 

keresztül több száz fővel mínuszos, negatív volt. Ezekről a problémákról is beszélni kell. 

Egyetértett a 67-es út szerepével, valóban felértékeli Kaposvárt, de ezt várták tőle. Több évet 

csúszott a megvalósítás, de más lehetne, ha a taszári repülőtér is működne. Született egy 

politikai döntés, amely elvitte a katonai repülés hasznosítását Pápára. Nem tudták megvédeni, 

hogy Taszár üzemelhessen, hogy működhessen a kettős hasznosítás, mert az tette volna 

lehetővé, hogy Taszárra tudjanak számítani közlekedési infrastruktúrájukat illetően. Talán más 

lenne a helyzet a befektetéséket illetően. Ha erős város lennének, nem lenne az, hogy a 

kaposváriak a megyei jogú városok átlaga alatt keresnének. Nem lenne az, hogy az általános 

globális jólét szintjében utolsók között lennének, csak Salgótarjánt előzik meg a megyei 

városok között, Miskolccal osztoznak az utolsó előtti helyen. Ebben az országban a tudományos 

felmérések szerint milyen a boldogság szintje, ne is beszéljenek, ott is az utolsó előtti helyen 

szerepelnek. 

 

Szita Károly polgármester az elmúlt évtized legjobb költségvetése van Önök előtt. A 

legmegnyugtatóbb, legbiztosabb, és a lehető legnagyobb erőt sugalló költségvetés. Körbe kell 

nézni a városban, látni kell, hogy mi folyik Kaposváron, és akkor láthatják ennek a városnak az 

erejét. Egy hosszú időszakot figyelembe véve az ember nem számol arra, hogy vannak 
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kaposváriak, akik mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a fejlődés ne fejlődés, hanem 

hátrány legyen. Az MSZP Kormányzása alatt szavazták le a 67-es utat, a taszári repülőteret is 

akkor zárták be. Innen nehéz feljönni, meg kellett küzdeniük, így kellet teljesíteniük a 

„Kaposvár a legfontosabb” várospolitikai programot. Büszkén mondja, hogy teljesítették. Jó 

évet kezdenek, reméli jó évet fognak befejezni. Bízik benne, hogy a kaposváriak munkájának 

köszönhetően ezen esztendőt követően is, az előttük levő egy évtized is legalább ilyen sikereket 

fog hozni. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4734   Száma: 19.01.31/1/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 31 09:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 1   5.56 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

4/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 

1. A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ra 

figyelemmel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 353/2011.(XII.30.) 

Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási 

törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a következők 

szerint állapítja meg: 

                                                                                                                                      (e Ft-ban) 

Megnevezés 2020. év 2021. év 2022. év 

Saját bevételek összege 6 404 813 5 919 247 5 919 247 

Saját bevételek 50 %-a 3 202 407 2 959 624 2 959 624 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség  

473 522 352 950 352 949 

 

Felelős:                        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:                     2019. december 31.  
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2. A Közgyűlés a Polgármesternek a költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott 

átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóját tudomásul veszi. 
 

Felelős:                        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:                     azonnal 

 

3. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap 2019. évi bevételeiből 4.600 e Ft-ot a 

költségvetésben jóváhagyásra kerülő környezetvédelmi célokat megvalósító víziközmű 

felújítási feladatokhoz használ fel, 1.500 e Ft-ot pedig a Környezetvédelmi Alapba 

helyez a természeti és az épített környezet védelmét szolgáló tevékenységek pályázat 

útján történő támogatására. A Közgyűlés felhatalmazza a Városfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságot a pályázati eljárás lefolytatására. 
 

Felelős:                        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:           Szirják Imréné igazgató 

                                    Balogh Beáta igazgató 

Határidő:                     2019. december 31. 

 

4. A Közgyűlés a vízi-közmű rendszerek bérleti-üzemeltetési díjának 2019 évi 

megfizetéséről a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft-vel kötendő, az 

előterjesztés 1. függeléke szerinti megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős:                        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:           Balogh Beáta igazgató 

                                    Genczler István ügyvezető 

Határidő:                     2019. február 22. megállapodás aláírására 

 

5.  A Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati költségvetési szerveknél lévő 

üres, illetve megürülő álláshelyek csak az álláshelyek fenntartása szükségességének 

fenntartói felülvizsgálatát követően tölthetők be. 

 

Felelős:                        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:                     2019. december 31. 

 

6. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére 

határozott időre, 2019. február 01-től 2020. június 30.-ig 1 úszó edzői álláshelyet 

biztosít, mely kapcsán 2019. évben szükséges 4.747 e Ft pénzügyi forrást az 

önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében a stratégiai úszó program 

megvalósítására az intézmény költségvetésébe beépített 6 millió Ft terhére engedélyez.  

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Dér Tamás igazgató 

Határidő:  2019. február 1. 

 

7. A Közgyűlés a mezőgazdasági mintaprogram megvalósítása érdekében Kaposvár 

Megyei Jogú Város Városgondnoksága részére biztosított 2 közalkalmazotti 

álláshelyből 1 közalkalmazotti álláshelyet 2019. február 01-tól megszüntet. Az álláshely 
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megszüntetése miatt 2019. évben az intézmény költségvetéséből 4.486 e Ft személyi 

juttatás és 848 e Ft munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon.  

 

Felelős:                        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:           Herczeg Attila intézményvezető 

                                    Balogh Beáta igazgató 

Határidő:                     2019. március 31. (kiértesítés) 

 

8. A Közgyűlés a 2018/2019-es bajnoki idény tavaszi időszakára jóváhagyott 

önkormányzati támogatásból a Kaposvári Labdarúgó Kft részére az NB II-es felnőtt 

labdarúgó csapat működéséhez 30.000 e Ft-ot, a Kaposvári Röplabda Sportegyesület 

részére 6.000 e Ft-ot de minimis támogatásként biztosít.  

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

                              Péterné Szarka Klára sportreferens 

Határidő:               2019. március 31. 

 

9. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Kaposvári Labdarúgó Kft részére a 2018/2019-es 

bajnoki idény tavaszi időszakára jóváhagyott önkormányzati támogatások év elején 

egyösszegben kerüljenek átutalásra a támogatott részére. A Közgyűlés felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a kiemelt sportegyesületek részére jóváhagyott önkormányzati 

támogatások ütemezésének módosítását engedélyezze a támogatott sportszervezetek 

erre irányuló indokolt kérelme esetén.   

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

                              Péterné Szarka Klára sportreferens 

Határidő:               2019. április 30. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4735   Száma: 19.01.31/1/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 31 09:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 1   5.56 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 1/2019.(II.5.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, mely a 

jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4736   Száma: 19.01.31/1/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 31 09:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 3   16.67 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 2/2019.(II.5.) önkormányzati 

rendeletét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

26/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva. 

 

 

 

-----2. 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 

 

#: 4737   Száma: 19.01.31/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 31 09:36  

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 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

5/2019. (I. 31.) 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)  a Kaposvár, Kaposfüred elkerülő út R67 főúttá történő fejlesztése érdekében. A 

módosításba eseti partnerként a Pannonway Kft-t, a NIF Zrt-t és a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatóságát vonja be; 

b)  a Kaposvár, 5727/36 hrsz alatti ingatlan vonatkozásában. A beruházási 

célterületet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. A módosításba eseti 

partnerként a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetét vonja be; 

c)    a Kaposvár, 041 hrsz, 6268/63 és 6268/59 hrsz alatti ingatlanok vonatkozásában. 

A módosításba eseti partnerként a Luckympex Kft.-t vonja be. 

   

Felelős:    Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 

Határidő:     2019. május 31. 

 

 

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 88/2017. (V.24.) önkormányzati határozat 4) és 214/2017. 

(XII.7.) önkormányzati határozat 1) pontjában jóváhagyott módosítás tekintetében, a 
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7082 hrsz-ú közpark keleti határa - Csík F. sétány – Kapos folyó által határolt tömb 

vonatkozásában a határozat melléklete szerint módosítja; 

 

Felelős:    Szita Károly polgármester  

Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 

Határidő:      azonnal 

 

3.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a településszerkezeti 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 (3., 

4. tervezési pont vonatkozásába) kapcsán az Állami Főépítész záró szakmai 

véleményében tett észrevételeire az előterjesztés 1. mellékletben megfogalmazott 

válaszokat elfogadja. 

 

Felelős:    Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész 

Határidő:     azonnal (megküldésre) 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4738   Száma: 19.01.31/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 31 09:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 3/2019.(II.5.) 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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-----3. Előterjesztés R67-es gyorsút, Kaposvár-Kaposfüred részén lévő kerékpáros 

aluljáró térvilágításának kiépítése után a térítésmentes tulajdonba vétel 

elfogadásáról----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester az R67-es gyorsút részeként épül egy kerékpárút is – a szerviz 

útnak egy része lesz – Kaposvárról fel a Balatonig. Ennek lesz egy aluljárója Kaposfüred 

magasságában, annak az üzemeltetéséről szól az előterjesztés. 

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4739   Száma: 19.01.31/3/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 31 09:36  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

6/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az R67-es gyorsút Kaposvár-

Kaposfüred részén lévő kerékpáros aluljáró térvilágításának kiépítése után a térítés mentes 

tulajdonba vételről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 

 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés mellékletét 

képező „Együttműködési megállapodás”-t és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

 

Felelős:    Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 

     Balogh Beáta igazgató 

Határidő:    2019. február 10. 
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2.) A Közgyűlés a megépítésre kerülő kerékpáros aluljáró térvilágítását szolgáló, az 

előterjesztés melléklete szerinti „Együttműködési megállapodás”-ban meghatározott 

beruházást – annak átadását követően – ingyenesen tulajdonába és kezelésébe veszi. 

 

Felelős:    Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

     Kovács Katalin igazgató 

     Szirják Imténé igazgató 

Határidő:    2019. december 31. 

 

 

-----4. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról és hasznosításáról----- 

 

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

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4740   Száma: 19.01.31/4/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 31 09:37  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

7/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat: 

 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Berzsenyi D. u. 4. szám alatti 50 

m2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 

kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti. 

 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. február 

01. napjától 2022. január 31. napjáig tartó határozott, 3 éves időtartamra bérbe adja a 

COMPUT Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt (székhely: 7477 Szenna, 
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Tildy Z. u. 29.) részére ingatlan- és hitelközvetítői tevékenység céljára 75.000,- Ft/hó + 

Áfa bérleti díjért. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a 

működtetéssel összefüggő és rezsiköltségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. Az 

ingatlan használatára 2018. november 16.-2019. január 31. napjáig - a 2018. november 15. 

napján megszűnt bérleti szerződésben foglalt feltételekkel - használati megállapodást kell 

kötni.  

       Felelős:             Szita Károly polgármester  

       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 

       Határidő:            2019. február 28. 

 

2.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Füredi u. 45-47. szám alatti 167 m2 

alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 

kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti. 

 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. február 

01. napjától 2022. január 31. napjáig tartó határozott, 3 éves időtartamra bérbe adja a 

FIDESZ Magyar Polgári Szövetség (székhely: 1062 Budapest, Lendvay u. 28.) részére 

irodai tevékenység céljára 39.370,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A bérleti díj évente az infláció 

mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a működtetéssel összefüggő és rezsiköltségeket 

nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.  

       Felelős:             Szita Károly polgármester  

       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 

       Határidő:            2019. február 28. 

 

3.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd u. 16. szám alatti 109 m2 

alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 

kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti. 

 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. február 

01. napjától 2022. január 31. napjáig tartó határozott, 3 éves időtartamra bérbe adja a Lajos-

Kerekes-Mátyus Kft (székhely: 7400 Kaposvár, Hársfa u. 25.) részére élelmiszer jellegű 

vegyes kiskereskedelem tevékenység céljára 130.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A bérleti 

díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a működtetéssel összefüggő 

és rezsiköltségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.  

       Felelős:             Szita Károly polgármester  

       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 

       Határidő:            2019. február 28. 

 

4.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Nemzetőr sor 3. szám alatti 64 m2 

alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt 

pályázati felhívást eredményesnek minősíti. 

 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. február 

01. napjától 2022. január 31. napjáig tartó határozott, 3 éves időtartamra bérbe adja a VM-

LIMIT Bt (székhely: 7400 Kaposvár, Gábor A. tér 1.) részére sífelszerelések kölcsönzése, 

szervízelése tevékenység céljára 39.370,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A bérleti díj évente az 

infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a működtetéssel összefüggő és 

rezsiköltségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. Az ingatlan használatára 2018. 
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november 16.-2019. január 31. napjáig - a 2018. november 15. napján megszűnt bérleti 

szerződésben foglalt feltételekkel - használati megállapodást kell kötni.  

       Felelős:             Szita Károly polgármester  

       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 

       Határidő:            2019. február 28. 

 

5.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Pipacs u. 7. szám alatti 15 m2 

alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt 

pályázati felhívást eredményesnek minősíti. 

 

       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. február 

01. napjától 2024. január 31. napjáig tartó határozott, 5 éves időtartamra bérbe adja Bogár 

Istvánné e.v. (székhely: 7400 Kaposvár, Mátyás király u. 32.) részére kutyakozmetika 

tevékenység céljára 9.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A bérleti díj évente az infláció 

mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a működtetéssel összefüggő és rezsiköltségeket 

nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. Az ingatlan használatára 2018. december 16.-2019. 

január 31. napjáig - a 2018. december 15. napján megszűnt bérleti szerződésben foglalt 

feltételekkel - használati megállapodást kell kötni.  

       Felelős:             Szita Károly polgármester  

       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 

       Határidő:            2019. február 28. 

 

6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 52/2018. (IV.26.) 

önkormányzati határozat 10. pontjában foglaltak szerint Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a BÁB-SZÍN-TÉR Közhasznú Egyesület között 2018. május 01. 

napjától a Kaposvár, Berzsenyi D. u. 2/a szám alatti 145 m2 alapterületű helyiségcsoport 

térítésmentes használatára kötött használati szerződés - használó kérelmére közös 

megegyezéssel történő - megszűntetését és a helyiségcsoport bérbeadás útján történő 

hasznosítását jóváhagyja, a megszűntető megállapodás aláírására a polgármestert 

felhatalmazza. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  

       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 

       Határidő:            2019. február 28. 

 

7.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Toponári u. 

44. sz. alatti, 13151 hrsz-ú, korábban szolgálati lakásként és közcélú épületként 

hasznosított ingatlanban lévő, 72 m2-es helyiséget 2019. február 01. napjától bérbeadás 

útján hasznosítja azzal, hogy a bérbeadás nem vonatkozik a telken belüli zöldfelületre és 

parkoló területre. 

 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  

       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 

       Határidő:                 2019. február 28. 

 

 

 

 

 



25 
 

-----5. Előterjesztés a Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése egyedi 

támogatási lehetőségre benyújtandó pályázathoz kapcsolódó konzorciumi 

megállapodásról----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester egy jó pályázat benyújtásával, és ha az igények is lehetővé teszik, 

akkor egy nagyfokú a rendelkezésre álló 290 millió forinton felüli, hiszen ennyi bérleti díjat 

fizet be a vízművek, rekonstrukciós munkát tudnak végrehajtani a föld alatt levő 

vezetékcserékről. Két elemből fog állni ez a pályázat, az egyik eleme az energiahatékonysági 

megújítás, a másik a felújítás, rekonstrukció, ami szintén 250 millió forintig beadható pályázat 

lenne. A pályázat benyújtásához szükséges a Közgyűlés döntése.  

 

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4741   Száma: 19.01.31/5/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 31 09:38  

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 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

8/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Víziközművek 

energiahatékonyságának fejlesztése egyedi támogatási lehetőségre benyújtandó pályázathoz 

kapcsolódó konzorciumi megállapodásról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az annak 

mellékletét képező Konzorciumi együttműködési megállapodás c. dokumentumot jóváhagyja. 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a KAVÍZ Kft-vel kötendő, a pályázat 

benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodás aláírására, továbbá a pályázat elnyerését 
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követően a részletes konzorciumi megállapodás aláírására és a későbbi esetleges módosítások 

elvégzésére utólagos beszámolási kötelezettséggel. 

 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 

Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   

  Balogh Beáta igazgató  

Határidő:   azonnal 

 

 

-----6. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 

 

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

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4742   Száma: 19.01.31/6/0/A/KT 

Ideje: 2019 január 31 09:38  

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 88.89 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 88.89 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 2   11.11 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
 
 

9/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 

 

 

A Polgármesteri Keret terhére 

 

- Csiky Gergely Színházért Közhasznú Alapítvány részére  300.000,-Ft 

     („Schwajda György” ösztöndíj kerethez) 
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- Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére   80.000,-Ft 

     (Gallai Istvánné Tringer Margit önéletrajzi könyvének bemutatójával kapcsolatos 

szervezési költségek megelőlegezésére) 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. március 31. 

 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Szita Károly     dr. Csillag Gábor 

            polgármester                                                                             jegyző 

 


