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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

 

Testületi ülés ideje: 2019. február 28. 

Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth 

tér 1. I. emelet Díszterem 

 

 

Pult Név Voks Frakció 

 

31 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 

 2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 

 4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 

 5 Dér Tamás alpolgármester 1 - 

17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 

 6 Gelencsér Ferencné tanácsnok 1 - 

15 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 

11 Kiss Tamás képviselő 1 - 

12 Kováts Imre képviselő 1 - 

18 Miháldinecz Gábor képviselő 1 - 

 8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 

 7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 

16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 

13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 

 3 dr. Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 

 9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 

14 Szita Károly polgármester 1 - 

10 Torma János tanácsnok 1 - 

 

 

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

mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 

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

 

 

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

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

munkájukat. Megállapította, hogy a testület 18 tagja jelen van, így a mai képviselő-testületi ülés 

határozatképes.  

 

A két Közgyűlés között eltelt időszakban mindig beszámol a történésekről. Sajnos ezt a 

beszámolót nagyon szomorú hírekkel kell kezdenie. Szegényebb lett a kaposváriak közössége, 

hisz két díszpolgárukat veszítették el, Bellai Zoltán református lelkészt és Fésűs Éva Kossuth-

díjas meseírót. Nehezebb lesz az élet nélkülük, Isten óvja őket! Kérte, hogy 1 perces néma 

felállással áldozzanak emlékükre. 

 

Legutóbb január 31-én találkoztak és az azóta eltelt időszakról adott rövid tájékoztatót. Örömhír 

a város foglalkoztatási helyzetére tekintettel, hogy a 2018-as évet foglalkoztatási rekorddal 

zárták. Az elmúlt két évtized legalacsonyabb decemberi munkanélküliségét sikerült 

regisztrálni. A munkanélküliségi ráta 3,3 % volt Kaposváron, ez az érték országos átlag alatti 

továbbra is. Tájékoztatásul elmondta, jó ütemben halad az évszázad beruházási programja a 

Németh István Program. Több beruházást megtekintett az elmúlt 1-2 hétben és örömmel 

számolt be, hogy az új ügyészségi épületnek az építése előre láthatólag határidő előtt el fog 

készülni. Május végén, június elején elkezdődhet a költözés. Elmondta, ha a Laktanya utcában 

a szennyvízhálózat lefektetésével végeztek és levonul a kivitelező az ügyészség épületéből, a 

Gróf Apponyi utcát teljes szélességében és hosszában új aszfalttal fogják ellátni. Jó ütemben 

épül a Csiky Gergely Színház is. Május első hetében át fogják adni a Kaposvári Arénát, már 

szervezik az ünnepséget kollegái. Magyarországon a Modern Város Program első átadott 

beruházása lesz a Kaposvári Arénának az ünnepélyes avatása. Palkovics László miniszter úr 

jelenlétében aláírták az első olyan magyarországi közvetlen Európai Uniós forrásból 

megvalósuló energetikai programot, amelyet az EIB finanszíroz. Hat város fogott össze a 

Dunántúlon, konzorcium tagjaként Kaposvár a vezetője. Cél az, hogy közösen összehangolják 

energetikai beruházásaikat és energetikai céljaikat. Az Európai Bizottság 1 milliárd forintot 

biztosított részükre ezen munkának a megszervezésére, a támogatási szerződést aláírta. 57-60 

milliárd forint közötti értékű programot fognak megtervezni ebben a hat városban 2020. 

decemberéig. Tájékoztatást adott a kivitelezési munka folyamatairól. Elmondta, Kaposvár 

vendége volt az Állami Számvevőszék elnöke és a Közbeszerzési Hatóságnak az elnöke is, 

Domokos László és Rigó Csaba. Megnyitottak egy országos konferencia sorozatot itt 

Kaposváron, amelyet a Megyei Jogú Város Szövetsége javasolt. Az ország több helyén számol 

be a két szervezet arról, hogy milyenek voltak az ellenőrzések tapasztalatai. Megújult a 

Kaposvár Kártya, 2005-ben hozta létre Kaposvár, most teljesen új formát kapott QR-kóddal 

látták el, már 11 500 igénylője van. Tervezik a kedvezményezetti kör bővítését is. Elkezdték 

szerelni a Magyarországon még csak 1-2 helyen meglévő, pilot programmal rendelkező parkoló 

jelző rendszerüket. A mai előterjesztések, a költségvetés is azt a célt szolgálja, hogy addig, amíg 

az idei évtized a gazdasági válság legyőzésének az évtizede volt, addig az új évtized a gazdaság 

további erősödéséről, a növekvő bérekről kell, hogy szóljon. A népesség növekedésének, az 

egészség megőrzésének és az olcsó energiának az évtizede kell, hogy legyen.  

 

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

- ingatlanok távközlési bázisállomások létesítése céljára történő bérbeadásról, 

- a Kaposvár, Ady Endre utca 5. szám alatti ingatlan felújítási költségeiről, 

- valamint az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 4750   Száma: 19.02.28/0/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 08:16  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100,00 100,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 18 100.00 100,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 0   0,00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

18/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére  

- ingatlanok távközlési bázisállomások létesítése céljára történő bérbeadásról, 

- a Kaposvár, Ady Endre utca 5. szám alatti ingatlan felújítási költségeiről, 

- valamint az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést. 

 

 

1. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 2018. évi helyzetéről 

Előterjesztő:  dr. Heffer Attila r. ezredes 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 

2. Beszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről 

Előterjesztő:  Róth Zoltán tű. alezredes 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 

4. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól 

szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, valamint a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
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5. Előterjesztés Településképi arculati kézikönyv és Kaposvár Megyei Jogú Város 

településkép védelméről szóló 49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 

módosításának elfogadásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 

6. Előterjesztés Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 53/1993. 

(XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság vezető 

 

7. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

8. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 

pályázati kiírásról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

9. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2019. évben érvényesítendő 

minimális bérleti díjak megállapításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

10. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról és hasznosításáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

11. Előterjesztés a 134/2017. (VIII. 4.) önkormányzati határozat 7. pontjának 

módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

12. Előterjesztés a 2019. évi kiemelt városi rendezvényekről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 

13. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 

14. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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15. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

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

önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2018. IV. negyedév) 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

17. Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az 

önkormányzati hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

Zárt ülésen: 

 

18. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

 

-----1. Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának  

2018. évi helyzetéről ----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester köszöntötte Molnár Gábor r. ezredes főkapitány urat és dr. Heffer 

Attila r. ezredes kapitány urat. Gratulált, hogy az elmúlt évek munkája alapján elnyerték a Pro 

Urbe Kaposvárért kitüntetést.  

 

dr. Heffer Attila r. ezredes elmondta, a biztonság központi témája lett egész Európának és 

Magyarországnak is. Ennek a biztonságnak fontos eleme a közbiztonság, aminek az 

Alaptörvény értelmében letéteményese és fő felelőse a rendőrség Magyarországon. Ezért 

szükséges, hogy időről időre számot adjanak arról, hogy mit is tettek ezért, és hogyan alakul 

környezetükben, illetve kijelöljék a célokat, mit kell még tenni, hiszen közel nem értek oda 

ahova szerettek volna. A közbiztonság röviden összefoglalva azt jelenti, hogy hány 

bűncselekmény történt, hány jogsértés történt, hányat derítettek fel és hányat nem, milyen a 

közlekedésbiztonság helyzete, mi a helyzet a határaikon, és ezeknek az összefoglalása. A 2018. 

évi közbiztonságról szóló írásbeli beszámolójában igyekezett összefoglalni, hogy ez hogyan 

alakult Kaposváron, melyet a jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolt power point prezentációval 

szemléltetett.  

 

Szita Károly polgármester megköszönte kapitány úrnak a beszámolóhoz adott kiegészítését 

és átadta a szót főkapitány úrnak. 

 

Molnár Gábor r. ezredes elmondta, a nyomozás eredményességében nagyon büszkék lehettek 

a kaposvári rendőrök, hiszen az országban a legjobb eredményt érték el. Kapitány úr elhallgatta, 

de a felderítési eredményességben is az országban a legjobbak között van, sőt a 

megyeszékhelyek közül a második helyen van Kaposvár. A biztonság kérdése összetett dolog, 
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a biztonságot nem a statisztika, és nem feltétlen az eredményes rendőri munka határozza meg. 

Nagyon fontos a jó eredmény és a tisztességes munka mellett a megfelelő intézkedés kultúra, 

és Somogy megyében egyedülállóként bevezették az áldozatsegítést. Bevezették a sértetti 

kapcsolattartást is, fel kell hívni az embereket, ha már bűncselekmény áldozata lett. Véleménye 

szerint ezekkel az újszerű dolgokkal, amit most bevezettek, sikerült a biztonságérzetet javítani. 

A közlekedésbiztonságban szükséges az előrelépés, mely az egész országban nagy probléma. 

Úgy gondolja, hogy kivételesen jó munkát végeztek a munkatársai a tavalyi évben, büszke 

rájuk, és nagyon büszke a Pro Urbe Kaposvárért kitüntetésre is. Megköszönte az 

önkormányzatnak azt a támogatást, amit adott.  

 

Szita Károly polgármester megköszönte főkapitány úr és kapitány úr kiegészítését. Kérte, 

akinek kérdése van, tegye meg. 

 

-----Kérdések----- 

 

 

Kiss Tamás képviselő gratulált az eredményes munkájukért. Tavaly októberben történt az a 

szörnyű tragédia, ahol lakástűzben két személy életét vesztette. Először arról lehetett olvasni, 

hogy közigazgatási eljárás keretében vizsgálják a tűzesetet, majd januárban már azt olvashatták, 

hogy büntetőeljárás keretében folyik a vizsgálat. Kérdése, történt-e már gyanúsítotti 

kihallgatása, ez esetben, hogy áll az eljárás?  

 

Pintér Attila tanácsnok az elmúlt években a prezentáció ki volt egészítve egy olyan 

statisztikával is, amelyben láthatták Kaposvár helyzetét a megyei jogú városokhoz képest. 

Kérdése volt, hogy állnak most a 2018. évi statisztikákat illetően, a megyei jogú városok 

mezőnyében, Kaposvárnak milyen a pozíciója a 100 ezer főre vetített bűncselekmények számát 

tekintve? 

 

Nagy Attila tanácsnok körülbelül két éve került szóba a Búzavirág lakótelepen, hogy az 

iskolánál kábítószert terjesztenek a diákok között. Kérdése, azóta történt-e ebben változás, 

megszűnt-e ez a jelenség? A jutai szőlőheggyel kapcsolatban, teljesen elvesztette már a 

funkcióját és igen sok kétes alak költözött oda, szinte lakóövezetté vált ez a terület. Kérdése, 

tudják-e ezt kezelni és kordában tartani azt a területet?  

 

Molnár Gábor r. ezredes elmondta a tűzesetben a főkapitányságon nyomoznak. A helyszíni 

adatok alapján úgy tűnt, hogy egy vétlen tűzeset történt. A vizsgálatot követően minősítették át 

büntető eljárásra, de a jelen állás szerint – még tart a nyomozás – nincs olyan adatuk, ami miatt 

bárkit lehetne gyanúsítani. Ugyanakkor a büntetőeljárás szélesebb alapokat ad ahhoz, hogy 

kiderítsék a teljes valóságot és igazságot. 

 

dr. Heffer Attila r. ezredes nem tud választ adni Pintér képviselő úr kérdésére, mert nem nézte 

meg. Egyszer volt egy ilyen dia, az nem az ő döntése volt, hogy az a dia odakerüljön. Nem 

gondolja, hogy ez egy verseny lenne. Úgy gondolja, hogy minden nagyváros, megyeszékhely, 

megyei jogú város más-más adottságokkal rendelkezik, és nem lehet összehasonlítani. Szívesen 

legyűjti az adatokat és átküldi képviselő úr részére, szándékosan nem nézte meg ezeket az 

adatokat, de meg fogja válaszolni a kérdést. Azt gondolja nemcsak a Búzavirággal 

kapcsolatban, hanem több hellyel kapcsolatban is felmerül az, hogy kábítószert terjesztenek. 

Azt gondolja, hogy ez egy folyamatos küzdelem, ebben az évben a két hónap alatt a kollegái 4 

fő dílert vettek őrizetbe. Véleménye szerint ez piaci alapon működik, amíg kereslet lesz, addig 

kínálat is. A szőlőheggyel kapcsolatban elmondta, karban tartják a kollégái, tudják, hogy az 
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ingatlanokban nem feltétlen olyan emberek laknak, akik abból a célból élnek ott, hogy a 

növénytermesztést tovább folytassák. Odafigyelnek rá, hogy rendszeres legyen ott az 

ellenőrzés, reméli, ez nem okoz Kaposfüreden problémát majd. 

 

Molnár Gábor r. ezredes a megyeszékhelyeket figyelembe véve a felderítés tekintetében első 

Szekszárd, második Kaposvár. Nyomozás eredményességében első Szekszárd és negyedik 

Kaposvár. Azonban összehasonlítani Kaposvárt Szekszárddal, vagy Veszprémmel nincs semmi 

értelme.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Pintér Attila tanácsnok megköszönte a választ, legalább két statisztikai mutatóban látják, 

hogy milyen előkelő helyen van Kaposvár, és ez is megnyugtató. Látni kell, hogy a 

beszámolóban rengeteg statisztika van, és megállapításokat statisztikára alapozzák. Nemcsak 

egy év adatait mutatják be, hanem bemutatnak tendenciákat, hogy évről évre hogyan alakult a 

bűnügyi statisztika Kaposváron. Nem Önök azok, akik kimondják, hogy Kaposvár a 

legbiztonságosabb, bizonyos mutatókban a legelső, úgy tűnik nem megalapozottan, hanem más 

mondja. Ha valamiről azt mondják elsők vagyunk, akkor azt nyilván megalapozottan kell 

állítaniuk, ami legtöbb esetben valamilyen statisztika. Ezért szerette volna megtudni – 

egyetértve azzal, hogy nehéz a városokat összehasonlítani – hányadik helyen áll Kaposvár. 

 

dr. Szép Tamás tanácsnok gratulált az előző évi tevékenységükhöz, eredményeikhez. Az 

előterjesztés tartalmazta, hogy fokozottan ellenőrizték a Csert és a Donnert, ezt a jó szokásukat 

kérte, hogy tartsák meg az elkövetkezendőkben is. Gyakran kap telefont, hogy a Szokola-

berekben rendszeresen tüzek támadnak fel, nagy korommal, bűzzel járó tevékenység történik. 

Nem tudja sikerült-e ezt a területet lokalizálni, és az elkövetőket – valószínűleg kábelégetés 

történik – elfogni?  

 

Mihalecz András tanácsnok mindig aggodalommal tölti el, amikor a beszámolót hallgatják, 

hogy hihetetlen mennyiségű statisztikai adattal fogják elhalmozni. Amikor az embert 

statisztikai adatokkal halmozzák el, akkor rossz érzés alakul ki benne, hogy valamit el akarnak 

hallgatni. Ahogy kapitány úr is említette, hogy mennyire fontos a szubjektív biztonság érzete, 

ma azért tudott eljönni, mert a körzetében érzékelhető, hogy az emberek szubjektív biztonság 

érzete jobb. Ezt abból tudja leszűrni, hogy pár éve még nem volt olyan részönkormányzati 

ülésük, vagy civilszervezeti találkozó, ahol ne került volna szóba, hogy tegyenek már valamit, 

mert a betörések, besurranások szinte mindennaposak. Nem lehet állítani, hogy ez megszűnt, 

de hozzátartozik az, hogy a rendőrök munkája egy hálátlan feladat bizonyos értelemben. A 

tendencia azonban érzékelhető, csak idő kell, míg az emberekben ez le tud ülepedni. Nem azért 

tudott eljönni jó szívvel meghallgatni a beszámolót, mert megkapták a kitüntetést, amihez 

gratulált, hanem azért kapták meg a kitüntetést, mert már így lehet Önöket meghallgatni. Hálás 

azért, hogy a választókörzetében valamilyen rendezvény van, ha meghívják a rendőröket, akkor 

elmennek, és a gyerekek beülnek a rendőrautóba, megfogják a gumibotot, beszélgetnek. 

Innentől fogva ezek a gyerekek máshogy fognak felnőni, ha minél több helyre el tudnak menni, 

úgy szocializálódik a jövő generációja, hogy a rendőrök jók, az embereket védik. Az 

utcatáblákkal kapcsolatban elmondta, ha kijön a tavasz jó néhány táblát el fognak takarni a fák, 

több tábla alacsonyan van, még a gyalogosok számára is veszélyes tud lenni.  

 

Nagy Attila tanácsnok megköszönte a választ és azt az együttműködést, ami a 

részönkormányzat és a kapitányság között van. Évek óta rendhagyó módon részönkormányzati 

ülésen át szokták beszélni a dolgokat, az idén erre nem volt szükség, mert nem történt olyan 
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esemény. Megköszönte azt a segítséget is, amit gyermeknapon nyújtanak, a gyermeknapi 

programok kiegészítéseként. Gratulált a kitüntetéshez és a munkájukhoz. 

 

Borhi Zsombor alpolgármester elmondta, amikor 17 éve képviselő lett jó pár évig nem 

gondolhatta volna, hogy valaha a kaposvári rendőrséget fogják kitüntetni. Állandó téma volt 

körzetében a közbiztonság, emlékszik az volt a rendőrséggel való egyeztetés témája, hogy a 

járőr kocsiba nincs elég pénz megtankolni, és nem tudnak kimenni Szentjakabra. Emlékszik 

arra is, amikor 40 éves az összes tapasztalattal bíró rendőr elment nyugdíjba és ott maradtak 

21-22 éves fiatalokkal a bajban. Mélyről indultak, de úgy érzi, hogy nagyon nagy eredményt 

értek el és ehhez gratulált a rendőrség dolgozóinak. Közlekedésbiztonság mellett szeretnének 

előrelépni, az illegális hulladéklerakás tekintetében is. Ehhez jó eséllyel törvénymódosítási 

javaslatokat is kell majd tenniük, ebben szeretné kérni majd a szakmai támogatásukat, és 

javaslataikat. 

 

dr. Giber Vilmos tanácsnok röviden reagált a közlekedési balesetekre. A növekvő gépkocsi 

számhoz kell viszonyítani a közlekedési baleseteket, úgy gondolja ez több feladatot jelent. 

Kérése volt, hogy Klebelsberg Kollégium környékét továbbra is kiemelten kezeljék. Gratulált 

az eddig munkájukhoz.  

 

Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok köszönetét fejezte ki a kiemelkedő munkáért. 

Évek óta minden évben egyeztettek a Cseri városrészben történtekről, a tavalyi volt az első év, 

amikor nem kellett sem egyeztetniük, sem helyszínre kimenniük. A Cseri városrészben élők 

köszönik, hogy ilyen nagymértékben javult a környéken élők helyzete. Bízik benne, hogy a 

Cseri parkban is elindult egy olyan fejlődés, hogy büszkék lehetnek rá. Megköszönte a 

rendőrség munkáját. 

 

Szita Károly polgármester megköszönte a beszámolót, a hozzászólásokat és a kérdésekre 

adott válaszokat. Amikor az évtized várospolitikai programját megalkották elsőként a közös 

értékeit határozták meg. Ilyen volt a munka, a család, az otthon, az egészség, és szerepelt a 

biztonság és a rend. Erről hallhattak most egy előterjesztést a rend őrzői részéről, mindarról, 

amit fontosnak tartanak. Büszke arra és köszöni minden kaposvárinak, a rendőröknek is azt, 

hogy elmondhatja ma Kaposvár Magyarország egyik legbiztonságosabb városa. Büszkén 

elmondhatja ezt a befektetőknek, akik ide jönnek és érdeklődnek, hogy milyen a statisztika e 

tekintetben. Büszkén mondja a turistáknak, hogy jöjjenek ide, mert Kaposvár az ország egyik 

legbiztonságosabb városa. A rend nagyon fontos egy ember életében, nélküle nem lehet élni 

véleménye szerint. Érzékelte azt, hogy a XXI. század első felének nem a pénz lesz a legnagyobb 

hiánycikke, hanem a biztonság. Biztonságra vágynak az emberek és ezt megkapták. Fogja kérni 

a támogatásukat, amikor be fogják jelenteni és elkezdődik a kaposvári kamera rendszernek a 

bővítése ebben az esztendőben is. Több mint 150 kamerát fognak kihelyezni a közterületekre a 

meglévő rendszer mellé. Azt, hogy hova kerüljenek a kamerák, a rendőrség nagyon jól tudja, 

és megköszönte a véleményüket. Kiemelten említették a közlekedési baleseteket, enyhíthetik 

az előfordulását azzal, hogy azokat a közlekedési csomópontokat, amelyekben nehezebb a 

közlekedés, ott a közlekedési renden javítanak. Ezt tették az elmúlt években, ezért építettek 

körforgalmakat, ezért tettek közlekedési lámpát azokra a helyekre, ahol még nem voltak. Ezért 

szereltek fel a gyalogosok védelmében különböző jelző berendezésekkel az átkelőhelyeket, és 

ezért alakítják át folyamatosan továbbra is a közlekedési rendszerüket. Ilyen volt például a 

Tüskevári csomópont. Az állomástól nem is olyan messze lesz egy nagy körforgalmuk, amely 

a közlekedési központ beruházása kapcsán segíti majd a közlekedést, és az áthaladást. 

Tájékoztatást adott a közlekedést érintő közelgő beruházásokról. Mindegy, hogy mennyi autó 

van Kaposváron, azt is emberek vezetik. Egyet tudniuk kell 2018-ban 2017-hez képest 1077-el 
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több a gépjármű Kaposváron. Ezt megelőzően évente a gépjárművek száma 450 és 550 között 

emelkedett. Ez nem kis teher, hogy a város közlekedési rendjét lebonyolítsák és nem kis teher 

a rendőrség számára sem. Jó érzés, hogy egyre több egyenruhást lehet látni Kaposváron és 

köszönte azt a visszajelzést, hogy nemcsak itt pihenik ki a szolgálatnak a fáradalmait, hanem 

részt vesznek abban a közös munkában a rendőreikkel, amely a közrendet és a biztonságot 

jelenti a város életében. A készenléti rendőrök számára 70 lakást építenek, be fognak 

jelentkezni, reméli, itt alapítanak családot, így erősítik nemcsak népességben, hanem a közrend, 

közbiztonságban is ezt a várost. Jó, hogy arról beszélhetnek, hogy milyen a közlekedés és sok 

az illegális hulladéklerakó, nem örül neki, de jobb erről beszélni, mint néhány éve más 

bűncselekményekről. Ezek is tények és itt is a szigort és a rendet várja el a kollégáitól is, a 

rendőrségnek pedig a segítségét kéri ebben. Nagy gazemberségnek tartja, hogy amikor ingyenes 

hulladéklerakó telepek vannak, illegális hulladéklerakók alakulnak ki. Azt az 50 millió forintot, 

amit a 19 illegális telep felszámolására költenek, jobb lett volna másra költeni. Másik 

gazemberség, hogy illegálisan égetnek gumit. Az önkormányzat meghozta azokat a rendeleteit, 

amelyek ezeket tiltják és meghozták azokat a rendeleteket is, amelyek a kerti hulladékégetést 

szabályozzák. Elrendelte egy olyan kommandó létrehozását, amely éjjel-nappal telefonnal, 

bejelentési kötelezettséggel azonnal köteles a – a közterület-felügyelet fogja működtetni és a 

városgondnokság fogja a rendszerét kialakítani – jelzésre menni. Megköszönte a segítséget a 

donneri közrend megerősítésében, de itt is 0-24 órás közterület felügyeleti szolgálat lesz, ha 

kijön a jó idő újból, amit a rendőrség segítsége nélkül nem tudnának megoldani. Megköszönte 

a rendőrség munkáját, nagyon sok dicséretet kaptak, ugyanakkor soha ne felejtsék el – ezek 

mind megalapozottak – de mindig találnak olyan dolgokat, amelyekben kérdéseket tudnak 

megfogalmazni.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4751   Száma: 19.02.28/1/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 09:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100,00 100,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 18 100.00 100,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 0   0,00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

19/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 

2018. évi helyzetéről szóló beszámolót elfogadta. 
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-----2. Beszámoló a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester köszöntötte Wéber Antal tű. dandártábornok urat és Róth Zoltán 

tű. alezredes, tűzoltóparancsnok urat. Elmondta, a 90-es évek elején a képviselők nagyon sok 

szervezetet szerettek volna beszámoltatni. Meggyőződése szerint a két legfontosabb szervezet 

az, amely minden évben itt van a rend és a biztonság tekintetében, ami a mindennapi életüket 

meghatározza.  

 

Róth Zoltán tű. alezredes szóbeli kiegészítést tett a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről, melyet a jegyzőkönyvhöz mellékletként 

csatolt power point prezentációval szemléltetett.  

 

Szita Károly polgármester megköszönte a beszámoló szóbeli kiegészítését, átadta a szót 

Wéber Antal tű. dandártábornoknak. Elmondta, régen a gyerekekben az volt, hogy tűzoltó 

leszek vagy katona. Megmaradt ez az „érzés”? Kérte a tájékoztatást arra vonatkozóan van-e 

utánpótlás problémájuk. 

 

Wéber Antal tű. dandártábornok megköszönte a lehetőséget, hogy beszámolhattak a tűzoltó-

parancsnokság elmúlt évi tevékenységéről. Gratulált Kaposvár város vezetésének azokhoz az 

eredményekhez, amiket polgármester úr ismertetett. Jó egészséget és sikereket kívánt azokhoz 

a magasztos célokhoz, amiket vázolt, hogy a közeljövőben Kaposváron szeretnének 

mindannyiuk javára megvalósítani. Az eredményekhez véleménye szerint a katasztrófavédelem 

és a tűzoltóság is hozzájárult, hiszen az új beruházásokban sok esetben szakhatóságként, nagyon 

sok esetben pedig hatóságként is hozzájárulnak, közreműködnek, elvégzik a tevékenységet. 

Örömét fejezte ki, hogy a tűzesetek száma, mentések száma csökken Kaposvár tekintetében, ez 

azt jelenti, hogy az állampolgárok fegyelmezettebbek, jogkövetőbbek, a kommunikáció egyre 

inkább célt ér. Megköszönte a képviselőknek és a város vezetésének azt a támogatást, amit a 

tűzoltóság munkájához nyújtottak. Polgármester úr kérdésére válaszolva, még meg van a 

gyerekekben, a fiatalokban az a fajta jó érzés, elkötelezettség, hogyha felnő tűzoltó szeretne 

lenni. Ennek ellenére a toborzás tevékenységéhez kell, hogy nyúljanak, de még gondjaik 

nincsenek. Nemcsak pályakezdő korosztály jelentkezik, hanem pályát változtató is. Az volt a 

kérése a jövőben is mindenkitől, ha bármi olyat tapasztal a városban, ami a tűzbiztonság, a 

katasztrófavédelem szempontjából kockázatot jelent jutassa el az információt részükre.  

 

 

-----Kérdések----- 

 

 

Pintér Attila tanácsnok az előző beszámolónál is felmerült az a kérdés, hogy nagyon sok olyan 

tűzeset van Kaposváron, amikor illegálisan hulladékot égetnek el. Sokan keresik meg azzal a 

panasszal, hogy maró füst terjeng a város egyes területein. Maga is készített fotókat, sokszor 

ellátogatott a helyszínre mi történik ott. A beszámolóból egyértelműen kiderül, hogy Kaposvár 

területén a legtöbb tűzeset szabadtéri tűzeset. Néhány esetet fel is soroltak, hogy mit égetnek 

el, ezek között szerepel a hulladék is. Kérdése volt, milyen jellegű hulladékot tapasztalnak, 

mikor kiérkeznek, milyen arányban jelentenek veszélyes hulladékot? Amit látnak és 

tapasztalnak, az alapján azt feltételezik, hogy nagy része veszélyes hulladék, az így keletkezett 
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füst pedig az egészségre káros. Amit említett polgármester úr a kommandóval kapcsolatban 

kérdése volt, hogy mikortól működne, milyen módon működne, és hogyan lehet a bejelentést 

megtenni? Hogyan és milyen módon fog együttműködni a tűzoltósággal és a rendőrséggel ez 

az akciócsoport? 

 

 

Róth Zoltán tű. alezredes válaszában elmondta, az illegális szemétlerakó helyek és az ott 

keletkezett tűzesetek, minden esetben eldugott kis utcák. Minden esetben olyan környezetben 

vannak, amely nehezen megközelíthető, a mindennapok embere által nem látogatott területek. 

Hogy milyen veszélyes anyagok vannak ezekben a halmokban pontosan megmondani a látottak 

alapján nem tudja, ami viszont kitűnik, hogy a háztartások környékén keletkezett hulladékok 

fellelhetők. Minden esetben GPS koordinátával behatárolva megküldik jegyző úr felé ezeket a 

területeket. Amit említett polgármester úr 50 millió forintot fordítanak ezeknek a helyeknek a 

felszámolására. Mindig találkoznak újabb és visszatérő helyszínekkel is. Minden esetben, 

amikor tudomást szereznek ilyen területről – még ha nem érintett tűzesettel – megkeresik 

jegyző urat és jelzik ezt az önkormányzat felé. A hulladékok esetében keletkezett tűz során a 

felszálló füst tartalmazhat mérgező anyagokat is.  

 

 

Szita Károly polgármester március közepéig kapta meg feladatul jegyző úr, hogy 

költségvetéssel együtt dolgozza ki, amit kért tőle. Mindent elkövet annak érdekében, hogy a 

városban rend legyen. A kommandó telefonszámmal fog rendelkezni, a városgondnokság és a 

közterület-felügyelet kiváló együttműködést alakított ki a rendőrséggel, tűzoltósággal, és ha 

szükségét érzi a felderítő csapat értesíti a szervezeteket. Amint ezzel a munkával elkészülnek, 

nyilvánosságra hozza. Megköszönte a beszámolót. Nem látta az arányszámokat téves riasztás 

esetében, reméli csökkent, de még mindig jobb egy téves riasztás, mintha nem szólna. 

Megköszönte azt a munkát, amely a nagyberuházások ellenőrzésében megnyilvánul. Ki fog 

egészülni más munkával is a tevékenységük, mert új üzemeket, új gyárakat is engedélyeztetniük 

kell majd.  

 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Pintér Attila tanácsnok tekintettel az elmúlt időszak lakossági megkereséseire egyértelműen 

és messzemenőleg támogatja polgármester úr javaslatát a kommandó felállításában. Az elmúlt 

időszakban nagyon elszaporodtak az illegális égetések. Jegyző úrtól tudomása van róla, hogy 

tettenérés is volt már, és akik illegálisan hulladékot égetnek, mindent el kell követni, hogy őket 

elkapják, és megfelelő módon legyen szankcionálva a tevékenységük. Többen vannak, akik 

rendszeresen égetnek elektronikai hulladékot, leégetik a műanyagot a fém alkatrészekről. 

Többek között ennek tudható be, hogy maró füstöt lehet érezni, még a belváros közelében is. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 4752   Száma: 19.02.28/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 10:09  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 18 100,00 100,00 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 18 100.00 100,00 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 0   0,00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

20/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. 

évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

Nagy Attila tanácsnok úr az ülésről eltávozott. 

 

 

-----3. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének  

módosításáról ----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester az előterjesztés értelem szerint a korábban meghozott 

döntéseiknek az átvezetése és eredménye, és mint ahogy beszámoltak róla kiegészül és ráépül 

a 2019-es elfogadott költségvetésükre. Ez a költségvetés már tartalmazza azokat az eredményes 

gazdálkodásuknak köszönhető megtakarításokat is, amelyek a 2019. évi költségvetésüket 

fogják gazdagítani. Sikeres évet zárt Kaposvár város önkormányzata, soha nem látott stabilitás 

és erő jellemzi a költségvetésüket. Az elmúlt 30 évet figyelembe véve soha nem volt olyan erős 

és biztonságot adó költségvetése Kaposvárnak, mint amilyen köszönhető a 2018. évi 

gazdálkodásuknak. A 2019-es, erő és biztonság, ezt nyújtja a költségvetés, amit örömmel jelent 

be. 2018. évi gazdálkodásnak köszönhetően a 2019. évi költségvetés jelentős általános 

tartalékot tartalmaz, amely a megnyugtató gazdálkodásukat teszi lehetővé és készül arra, hogy 

az elkövetkező évtized első felében egy újabb ugrásra ad majd lehetőséget Kaposvár városának.  

 

 

-----Kérdések----- 
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Kováts Imre képviselő polgármester úr az elmúlt hetekben több alkalommal jelentette ki, hogy 

befejezték az orvosi rendelők felújítását. Mintha megfeledkeztek volna arról, hogy a Cukorgyár 

közben is van orvosi rendelő. A Cukorgyár közben lévő orvosi rendelők nyílászárói olyan rossz 

állapotban vannak, hogy ha a bejárati ajtót valaki becsukja maga után, akkor a másik oldalon 

az ajtó kinyílik. A nyílászárókra jellemző, hogy eső esetén beáznak az ablakok. Az elmúlt 

években felmérték a műszaki átalakítás szükségességét, azonban nem történt erre vonatkozóan 

semmilyen konkrét intézkedés. Kérdése volt, a Cukorgyár közben lévő rendelőket miért nem 

újították fel? 

 

Pintér Attila tanácsnok az előterjesztés tartalmazza a kórház déli-tömbjében kialakítandó 

közel 200 férőhelyes parkolóhelynek a kérdését. Figyelembe véve a déli-tömben létesülő 

intézmények parkolási igényét, mennyi parkoló hellyel számolnak, amit a kórházba érkező 

betegek tudnak majd ingyenesen igénybe venni?  

 

Szita Károly polgármester az orvosi rendelők TOP-ból, Európai Uniós támogatásból és saját 

erőből való felújítási programjai, amit 2018-ban célul tűztek ki, az befejeződött. Ez nem azt 

jelenti, hogy Kaposváron az orvosi rendelőket úgy fogják hagyni, ahogy vannak. Előttük van 

még az a feladat, hogy megoldják mindazokat a problémákat, amit az orvosi rendelők esetében 

kértek. A Cukorgyár közben lévő doktorok azt kérték, hogy az ott kivágott fák helyett parkolót 

létesítsenek, amit teljesíteni fognak. 196-198 lesz az a parkoló szám, ami el fog férni a 

kórháznál, jelentős mértékben enyhíteni fogja a parkolási gondokat. Reméli, hogy a Németh 

István fasorral együtt a kórházba kezelésre, vagy vizsgálatra érkezők részére ezek a parkolók 

biztosítani fogják a szükséges mértéket. 

 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Kováts Imre képviselő a 2018. évi költségvetési rendelet nagyszámú mellékletei közzé utólag, 

jó érzékkel elhelyezett kiegészítésben a polgármester arra kéri a képviselőket, hogy támogassák 

azt a javaslatot, mely szerint a Közgyűlés engedje el a KOMETA 99 Zrt mintegy 11,3 milliós 

kamattartozását. Emlékeztetőül, a KOMETA 99 Zrt olasz tulajdonosai - amikor a Kormány 

önkormányzati támogatásba burkolt, tiltott, 2 milliárdos állami támogatással megsegítette a 

kaposvári húsfeldolgozó céget - kötelezettséget vállaltak arra, hogy évenként fizetik a kamatot, 

illetve a kamatozó részvények visszavásárlását időben megteszik.  A kétmilliárdos 

„befektetésnek” keresztelt tőke-kölcsön talpra állította a komoly nyersanyaghiánnyal-, 

kapacitás kihasználatlansággal, likviditással küszködő húsfeldolgozót. A tőkeinjekció 

indokolható volt, mert félő volt, hogy a Csányi Sándor OTP-s vezér húsfeldolgozó cége maga 

alá temeti a város egyik legnagyobb, stratégiai szempontból fontos kaposvári élelmiszeripari 

cégét, persze a hivatalos kommunikáció nem erről szólt. A KOMETA 99 Zrt köszöni szépen, 

jól van. A politikai szándéknak megfelelően a hazai húsipari egyensúly helyreállt, a városnak 

eddig jól jövedelmezett a „befektetés”. A cég 2018. évi árbevétele jóval meghaladta a 43 

milliárdot. A foglalkoztatottak száma a 2013. évi 482-ről, 2018-ra 721főre nőtt, persze ez meg 

sem közelíti az előterjesztésben szereplő 800 főt, így a polgármester nyugodt szívvel 

javasolhatta a Közgyűlésnek, hogy a 11,3 milliós kamattartozásról mondjon le. Kétségtelen, az 

önkormányzat - különböző formában - számtalan esetben támogatja a helyi vállalkozókat, 

magánszemélyeket, arra azonban még nem volt példa, hogy egy 43 milliárdos céget részesített 

volna előnyben, miközben számos apró kiadásra nem jut pénz. A 11,3 milliós követelésről való 

lemondást nem tartja sem tisztességesnek, sem indokoltnak. A képviselők tudják, hogy számos 

helyen elkelne ez az összeg, de eddig nem jutott rá. A 11,3 millió forint feléből is megoldható 



14 
 

lenne a Cukorgyár közben lévő orvosi rendelők felújítása, noha ez a 2019. évi költségvetésben 

sem szerepel, sőt ebből az összegből még arra is jutna pénz, hogy az ön által említett parkoló 

kialakításra kerüljön. Többször szóvá tette, ideje lenne a Cukorgyár köz torkolati részét 

legalább olyan szintre emelni, ami megfelel egy külvárosi iparterületi utcaképnek. 

 

Mihalecz András tanácsnok a 11,3 millióról való lemondási javaslatot nem a város, mint egy 

külső jogi személy teszi, hanem mint tulajdonos is. Teljesen autentikus módon szólhat bele, 

vagy mondhat le dolgokról. Az előzőekben hallott hozzászólással nem az a problémája, hogy 

valaki forszírozza, hanem olyan üzenete volt, mintha rossz konstrukció lenne. Egy kívülálló 

nem tudja azt, hogy ez egy példa értékű pénzügyi beavatkozás volt munkahelyek megőrzésére, 

és munkahelyek teremtését szolgálta, összességében nagyon sikeres. Azt érzékelheti, hogy 

valami illegális összeesküvés elmélettel áll szemben. Nem ezzel állnak szemben, ez egy 

sikertörténet. A város kormányzati, meg saját lobbi erejének köszönhetően segített Kaposvár 

város egyik legnagyobb munkáltatójának, hogy megőrizze a válságos időszakban a 

munkahelyeket, hálás lehet ezért mindenki, és további munkahelyeket tudtak teremteni. Úgy 

gondolja, hogy ez a 11,3 millió forint azon hozzáadott értékkel szemben, amit nyertek üzleti 

szempontból és hosszú távon meg fog térülni. Támogatni tudja a lemondást, hogy a KOMETA 

a továbbiakban még sikeresebb legyen, és együtt tudjon működni a várossal. 

 

Kováts Imre képviselő a 2 milliárdos befektetésnek keresztelt kölcsön talpra állította a 

húsfeldolgozót. Ez indokolható volt, mert félő volt, hogy a Csányi Sándor cége maga alá temeti 

a város egyik legnagyobb, stratégiai szempontból fontos kaposvári élelmiszeripari céget. Azaz 

anakronizmus, hogy azt gondolják, hogy 11,3 millió forint jelent valamit a 43 milliárdos 

árbevétel további növelésében, marhaság.  

 

Szita Károly polgármester mindig próbálta megfejteni ki jelentette fel a várost akkor, amikor 

900 munkahelyet megóvott és megőrzött azzal, hogy 2 milliárd forintot befektet. Feljelentették 

Magyarországon is, és feljelentették az Európai Unióban is, hogy a város nem teheti meg azt, 

hogy 900 családnak a megélhetését munkahelyként biztosítsa. Azt mondták akkor, hogy tiltott 

támogatást adtak, ami most itt is elhangzott. Nem tiltott támogatást adtak, hanem befektettek 2 

milliárd forintot és 3,9 milliárd forintot kaptak érte vissza, ez a pénzügyi oldala. Emberi oldala 

pedig az, hogy nem ment csődbe a város, a válság idején nem lett 900 munkahellyel kevesebb. 

Köszönetét fejezte ki a KOMETA összes dolgozójának, hogy ezt megtette. Azért fordultak 

hozzájuk, hogy december 31-el azért nem tudták teljesíteni a visszavásárlási kötelezettségüket, 

mert a KOMETA részvények, amelyek a magyar bankoknál voltak az olasz bankokhoz késve 

kerültek. Az ember sokkal nyugodtabban ébred, és sokkal nyugodtabban fekszik is, ha tud 

örülni a város polgárai sikerének.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 4753   Száma: 19.02.28/3/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 10:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról a kiegészítéssel együtt az alábbiak szerint 

szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94,12 88,88 

Nem 1 5,88 5,56 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 1   5,56 

Távol 0   0,00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

21/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetését megállapító rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő 

határozatokat hozta: 

 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az állami támogatással épített bérlakások bevétellel 

nem fedezett fenntartási, működési és felújítási kiadásaihoz a Nyugdíjasháznál és a 

Nádasdi – Csillag utcai 20 db bérlakásnál hiányzó 19.216 e Ft összeget a bérlakás 

számlák céltartalékban elkülönített, kötött célú maradványa terhére átcsoportosítja. A 

többlettel rendelkező elkülönített számlákról az átvezetés a számlák 2018. december 31-

ei egyenlege arányában történjen meg. 

 

Felelős:               Szita Károly polgármester 

Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 

Határidő:             2019. március 31. 

 

2. A Közgyűlés hozzájárul a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság 2018. évi 

költségvetésében a Honvéd u. 33. szám alatti épület informatikai hálózatának átépítésére 

jóváhagyott 6.350.- e Ft fenntartói támogatás felhasználási jogcímének a Honvéd u. 33. 

szám alatti épület villamos-energia bővítése és kapacitás növelése jogcímre történő 

pontosításához, valamint a munkálatok befejezési határidejének 2019. december 31.-re 

történő módosításához.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

   Sziberné Fehér Éva igazgató 

Határidő:  2019. december 31. 

 



16 
 

3. A Közgyűlés hozzájárul a Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága 2018. évi 

költségvetésében jóváhagyott alábbi feladatokra biztosított fenntartói támogatások 

felhasználási határidejének 2019. augusztus 31.-re történő módosításához: 

a.) Forgalomlassítás 3.000 e Ft 

b.) Fészerlaki út javítása és buszforduló kialakítása a 

szennyvíztelepnél 

1.500 e Ft 

c.) Takarítógépek szervízelése 300 e Ft 

d.) Kutyaürülék-zacskó adagoló 400 e Ft 

e.) Földutak felújítása 233.052 e Ft 

f.) Pécsi utcával párhuzamos, gyógyszertárhoz vezető út 6.100 e Ft 

g.) Sebességmérő javítása és gyalogos-átkelőhelyet jelző 

sárga villogó közvilágítási hálózatra kötése 

1.556 e Ft 

h.) Desedai kikötők felújítása 5.715 e Ft 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

   Herczeg Attila intézményvezető 

Határidő:  2019. augusztus 31. 

 

 

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda a 2018. évi 

költségvetésében jóváhagyott 172 e Ft-ot a Központi Óvoda 2 db étellift felülvizsgálatára 

és karbantartására használhassa fel.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

   Tavali Gabriella óvodavezető 

   Sziberné Fehér Éva igazgató 

Határidő:  2019. április 30. 

 

 

5. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága részére a kórház déli 

tömbben kialakításra kerülő parkoló kivitelezési munkáinak nettó kiadására az 

önkormányzat 2018. évi költségvetésének céltartalékában e célra elkülönített keret 

terhére 136.091 e Ft-ot, a kórházi ellátásra érkezők ingyenes parkoló használata miatt 

kalkulált Áfa összegre a 2019. évi költségvetési rendelet céltartalékában elkülönített 

működési tartalék keret terhére 3.675 e Ft-ot biztosít. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik:        Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Herczeg Attila intézményvezető 

Határidő: 2019. december 31. 

 

 

6. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposfüred Sport Club részére a 2018/2019-es 

bajnoki időszak TAO támogatásából az önkormányzati tulajdonban lévő futballpálya 

öntözőrendszerének megvalósításához szükséges 1.563 e Ft önerőt a 2019. évi 

költségvetési rendelet céltartalékában elkülönített felhalmozási tartalékkeret terhére 

biztosítja. Emellett 2019. évben a Club utánpótlás csapatainak versenyeztetésére és a 

Club működési kiadásaira 1.437 e Ft támogatást hagy jóvá a 2019. évi költségvetési 
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rendelet céltartalékában elkülönített működési tartalék keret terhére. A Közgyűlés 

felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik:        Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. június 30. 

 

 

7. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Rákóczi Szövetség Magyar Intézményválasztó 

Programját 2019. évben 1.000 e Ft-tal támogatja a 2019. évi költségvetési rendelet 

céltartalékában elkülönített működési tartalék keret terhére. A Közgyűlés felhatalmazza 

a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik:        Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. június 30. 

 

 

8. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Munkácsy Gimnáziumért Alapítvány részére a 

gimnáziumban működő nyelvvizsgahely akkreditációs díjára 140 e Ft támogatást biztosít 

a 2019. évi költségvetési rendelet céltartalékában elkülönített működési tartalék keret 

terhére. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 

megkötésére. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik:        Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. június 30. 

 

 

9. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár és Zselic vidéke Turisztikai Desztináció 

Menedzsment Egyesület részére a Kaposvár Kártya rendszer QR kóddal történő 

kibővítése kapcsán felmerülő kiadások nettó összegének pénzügyi fedezetére 4.000 e Ft-

ot biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete 4. számú mellékletében 

turisztikai promócióra elkülönített előirányzat szabad maradványa terhére. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik:        Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. június 30. 

 

 

10. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Virágzó Kaposvár Helyi Akciócsoport 

munkaszervezete, a Kaposvári Városfejlesztési Kft által kiírt felhívásokra pályázó 

civilszervezetek pályázati önerejére 3.000 e Ft-os keretet különít el a 2019 évi 

költségvetési rendelet céltartalékában a működési tartalékkeret terhére. A közgyűlés 

felhatalmazza a Polgármestert a keret terhére történő támogatói döntések meghozatalára.   

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik:        Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2019. december 31. 
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11. A Közgyűlés a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Felelős:               Szita Károly polgármester 

Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 

Határidő:             azonnal 

 

12. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Komfin Kft.-vel szemben 9.905.498 Ft, a Kometa 

Zrt.-vel szemben 1.328.764 Ft, a Ruf Carni s.p.a-val szemben 53.947 Ft 2013. december 

31. és 2019. február 5. között keletkezett késedelmi kamat követelésről lemond. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   azonnal 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4754   Száma: 19.02.28/3/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 10:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88,24 83,32 

Nem 1 5,88 5,56 

Tartózkodik 1 5,88 5,56 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 1   5,56 

Távol 0   0,00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 4/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 

1/2018.(I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva. 

 

 

-----4. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól 

szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, valamint a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításáról----- 

 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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dr. Csillag Gábor jegyző 19 évvel ezelőtt fogadta el a Közgyűlés a közterület rendeltetésétől 

eltérő célú szabályairól szóló rendeletet, amit az elmúlt 15 évben nagyon komolyan módosított 

a Közgyűlés. Ennek eredményeképpen az eredeti rendelet szerkezete megbomlott és 

nehézkessé vált az alkalmazása. Az előterjesztés a korábbi rendelet vezérfonala alapján egy újra 

szerkesztett rendelet, azzal a minimális eltéréssel, hogy a reklámhordozókra is kiterjed, a 

vendéglátó teraszokra, illetve a választási hirdető berendezések elhelyezésével kapcsolatosan 

tartalmaz új szabályokat. Mivel módosul ez a rendelet módosítani szükséges a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet is.  

 

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4755   Száma: 19.02.28/4/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 10:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 1   5,56 

Távol 0   0,00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta az 5/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 

szabályairól, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 4756   Száma: 19.02.28/4/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 10:46  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 1   5,56 

Távol 0   0,00 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 6/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013.(III.4.) 

önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

-----5. Előterjesztés Településképi arculati kézikönyv és Kaposvár Megyei Jogú Város 

településkép védelméről szóló 49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 

módosításának elfogadásáról----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester a jogi bizottság tett egy módosító javaslatot, melyet támogat, régi 

szabályozás fog ebben az esetben visszaállni.  

 

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

 

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

 

 

dr. Szép Tamás tanácsnok vita volt a jogi bizottságon, hogy hosszabb távon mit kellene tenni. 

Megtiltanák a klímaberendezések lakótelepi épületeken történő külső elhelyezését, véleménye 

szerint hosszabb távon célszerű lenne szabályozni a lakótelepek külső vizuális megjelenését, 

beleértve a klímák elhelyezését. Eléggé vegyes, balkáni állapotok vannak, ha most nem is, de a 

későbbiekben foglalkozzanak ezzel a témával. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 4757   Száma: 19.02.28/5/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 10:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a módosító 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: 

 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4758   Száma: 19.02.28/5/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 10:49  

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 7/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendeletét Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 

49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról, mely a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 4759   Száma: 19.02.28/5/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 10:49  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról 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: 

 

22/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Településképi arculati kézikönyv és 

Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 

módosításának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 

 

1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Településképi arculati kézikönyv és 

Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása kapcsán lefolytatott partnerségi és szakhatósági egyeztetést az előterjesztés 

1. melléklete szerinti jegyzőkönyvvel elfogadja és lezárja. 

 

Felelős:             Szita Károly polgármester  

Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

Határidő:            azonnal 

 

2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Településképi arculati kézikönyvét 

az előterjesztés 2. melléklete szerinti térképpel módosítja. 

 

Felelős:             Szita Károly polgármester  

Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

Határidő:            azonnal 

 

 

-----6. Előterjesztés Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 53/1993. 

(XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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dr. Csillag Gábor jegyző a Közgyűlés tavaly áprilisban szinte szó szerint ezt az előterjesztést 

már elfogadta azzal, hogy egy év próbára vezették be ezt a lehetőséget a horgászok számára, 

ami a sátras horgászat megengedését jelenti ellenőrzött körülmények között. A tapasztalatok 

azt mutatják, hogy idén is célszerű ezt megengedni. 

 

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4760   Száma: 19.02.28/6/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 10:50  

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 8/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendeletét a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 

53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva. 

 

 

-----7. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 

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

 

dr. Csillag Gábor jegyző a Közgyűlés minden év elején dönt az élelmezési nyersanyagnormák, 

illetve az ehhez kapcsolódó rezsiköltségek felülvizsgálatáról. A szolgáltatásra a Menzaminta 

adott ajánlatot, az élelmezési nyersanyagnormák vonatkozásában 3 %-os emelésre tettek 

javaslatot, a rezsiköltség esetében 11,5 és 11, 6 %-os emelésre tett javaslatot. 

 

-----Kérdések----- 
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Felder Frigyes tanácsnok érti, hogy a szolgáltatók belevették a rezsiköltségbe a bérek 

emelkedésével járó többletköltség növekedést, de ezt minden magyar vállalkozásnak a saját 

tevékenysége során ki kell termelni. Senki nem fog az önkormányzathoz, a kormányzathoz, 

vagy egyéb szervekhez fordulni, mert a piaci működésében a bérnövekménnyel járó költséget 

ki kell gazdálkodnia. Az infláció követést teljesen helyesnek tartja, azt támogatja, ezt viszont 

nem. Hogy látja polgármester úr, miért kell ezt támogatniuk? 

 

Szita Károly polgármester úgy tudja vállalkozó lett a cégből, megváltozott 

munkaképességűeket foglalkoztat és ő határozza meg az árat. A közétkeztetés más, ott a város 

határozza meg az árat, megmondják, mennyit kérhet. Azért nincs probléma e tekintetben, mert 

2019. januárjában 50 millió forintot raktak félre a költségvetésben rezsi és a normának az 

emelésére, és ez belül van. Véleménye szerint jegyző úr jó előterjesztést hozott, mert 

figyelembe vette, hogy a megyei jogú városok közétkeztetéseit tekintve normánál az első 1/3-

ban vannak, rezsi tekintetében pedig az utolsó 1/3-ban van Kaposvár. Támogatja az 

előterjesztés elfogadását. 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Kováts Imre képviselő a Menzaminta azért kéri az emelést, mert a Kormány elrendelte a 

minimálbér és garantált bérminimum emelését. Azt gondolja, igaza van képviselő társának, 

ilyen alapon Kaposvár összes vállalkozása kérhetne támogatást. 

 

Kiss Tamás képviselő az a különbség az előbb említett más vállalkozások között, hogy 

valószínűleg tesz is egy fajta áremelést, mert be tudja építeni a piaci vállalkozásába. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4761   Száma: 19.02.28/7/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 10:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88,24 83,33 

Nem 2 11,76 11,11 

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 9/2019.(III.5.) 

önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 

jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 4762   Száma: 19.02.28/7/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 10:55  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88,24 83,33 

Nem 2 11,76 11,11 

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: 

 

23/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a rezsiköltség emelését 2019. március 

1-től a bölcsődei és az óvodai étkezéshez kapcsolódóan 11,6 %-os, az általános iskolai, 

középiskolai és szociális étkezéshez kapcsolódóan 11,5 %-os mértékkel jóváhagyja. 

 

Felelős:              dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:           2019. március 1.  

 

 

-----8. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 

pályázati kiírásról----- 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

#: 4763   Száma: 19.02.28/8/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 10:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról 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: 

 

24/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az óvodavezetői (magasabb vezetői) 

beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint 

határozott: 

 

1. A Közgyűlés – a nevelőtestület támogató véleményének függvényében – pályázati kiírás 

nélkül – határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének változatlanul hagyása 

mellett – 2019. augusztus 16. napjától 2024. augusztus 15. napjáig megbízza Hegedüs Mária 

Katalint a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda óvodavezetői – magasabb vezetői – 

feladatainak ellátásával. 

 

Illetménye:  545.695,-Ft 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő. 2019. augusztus 10. 

 

2. A Közgyűlés – a nevelőtestület támogató véleményének függvényében – pályázati kiírás 

nélkül – határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének változatlanul hagyása 

mellett – 2019. augusztus 16. napjától 2024. augusztus 15. napjáig megbízza Rónai Ágotát 

a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda óvodavezetői – magasabb vezetői – feladatainak 

ellátásával. 

 

Illetménye:  460.480,-Ft 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő. 2019. augusztus 10. 
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3. A Közgyűlés az óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására pályázatot hirdet 

az alábbi tartalommal: 

 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
pályázatot hirdet 

 

óvodavezető (magasabb vezető)  
beosztás ellátására 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

 

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus. 

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 

öt évre szól, 2019. augusztus 16. napjától 2024. augusztus 15. napjáig.  

 

A munkavégzés helye: 
Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Kaposvár, Toponári u. 49. 

Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda Kaposvár, Petőfi S. u. 20. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A köznevelési törvény 69.§-ában meghatározottak, különösen: az intézmény vezetője felel az 

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói 

jogot a munkatársak felett. 

 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 

pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 
 óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség; 

 pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 

 legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás 

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat; 

 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg 

pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 

alkalmazás; 

 büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt.  
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A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 

 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás 

idejére szóló 5 éves vezetési program, 

 érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

 a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata, 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 

továbbításához; 

 előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a magasabb vezetői beosztás 

ellátására megbízást megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz; 

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a vezetői megbízásról szóló előterjesztés 

tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kívánja –e. 

 

A magasabb vezető beosztás ellátására benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a 

vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre jogosultak 

által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye 

közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honlapján közzétételre kerül. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 22. 
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gróf Regina irodavezető nyújt, a 

+36 82 501-540-es telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Személyesen vagy postai úton, az eredeti pályázati anyag Kaposvár Megyei Jogú Város 

Polgármestere részére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) – a borítékon 

feltüntetve a „Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda vezetői pályázat” vagy a 

„Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda vezetői pályázat” megjelölést. A pályázati anyagot 

csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani. A pályázat második példányát az eredetivel 

megegyező tartalommal a human@kaposvar.hu email címre - Times New Roman betűtípus, 

12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva – is meg kell 

küldeni. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők 

véleményezik, a pályázókat a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság meghallgatja. 

Ezt követően dönt Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a megbízásról. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 6. 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 23. 

 

 

 

 

 

 

mailto:human@kaposvar.hu
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 Oktatási és Kulturális Közlöny – 2019 március-áprilisi száma 

 www.kaposvar.hu internetes oldal – 2019. március 23. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő. 2019. március 23. 

 

4. A Közgyűlés a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda és a Kaposvári Rét Utcai 

Központi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásai ellátására a nevelőtestületek 

elutasító véleménye esetén a 3. pont szerinti adattartalommal hirdeti meg a pályázatot. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő. 2019. március 14. (nevelőtestületi vélemények kikérése) 

 2019. március 23. (pályázat meghirdetése) 

 

 

-----9. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2019. évben érvényesítendő 

minimális bérleti díjak megállapításáról----- 

 

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

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4764   Száma: 19.02.28/9/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 10:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94,12 88,88 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 5,88 5,56 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

http://www.kaposvar.hu/
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25/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat 

tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények pályázat 

során érvényesítendő minimális bérleti díjait 2019. március 1. napjától az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

Nem lakás céljára szolgáló helyiség és egyéb 

bérlemény típusok 

díjövezet 

I. II. III. IV. 

Ft/m2/év +rezsi 

“A” bár, mulató 95.529 76.666 63.619 38.090 

“B” Pénzintézeti és pénzügyi tevékenység céljára 63.619 50.991 38.132 31.711 

“C” üzlet, iroda 

-      galéria 2,5 m belmagasság alatt                                                                                             

- üzlethez kapcsolódó pince 

- udvari belsőben elhelyezkedő üzlet 

- alapvető ellátást biztosító élelmiszer jellegű 

vegyesbolt 

- üresen álló helyiség átmeneti jelleggel történő 

kulturális, művészeti és közösségi célú 

hasznosítása  

 

Helyben készített meleg étkezést nyújtó 

vendéglátó tevékenység céljára (étterem, 

vendéglő) 

Az egységhez kapcsolódó pince 

Melegkonyhával nem rendelkező egyéb 

vendéglátó tevékenység céljára  

Az egységhez kapcsolódó pince 

31.711 

12.628 

6.315 

25.176 

28.539 

 

1.925 

 

 

 

 

31.711 

 

6.317 

 

47.665 

9.495 

25.689 

6.423 

3.210 

20.551 

23.121 

 

1.262 

 

 

 

 

25.689 

 

3.212 

 

38.340 

4.793 

19.252 

3.009 

1.505 

15.402 

17.327 

 

- 

 

 

 

 

19.252 

 

1.506 

 

28.692 

2.243 

12.628 

2.606 

1.304 

10.103 

11.366 

 

- 

 

 

 

 

12.628 

 

1.304 

 

22.170 

2.288 

“D” műhelyek, oktatási, kulturális, művelődési, 

egészségügyi, szociális, sport és közösségi célú 

helyiségek, üléstermek, garázsok 

19.252 12.628 6.423 3.009 

“E” raktárak, egyéb gazdasági helyiségek 12.628 6.423 3.009 2.606 

 Ft/pavilon + rezsi 

“F” Noszlopy G. utcai közterületi elárusító pavilon 

- bérleti díja Ft/hó/db 

- bérleti díja rendezvényhez kapcsolódó, eseti, 

legfeljebb 10 napra Ft/nap/db 

 

10.280 

5.140 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

Földterületek  Ft/m2/év 

“G” beépített telekingatlan és felépítmény által 

elfoglalt földterület 

1.152 1.065 959 882 

“H” beépítetlen terület 19 19 16 6 

“I” szántó művelésű ingatlanok  3,- (haszonbérleti díj) 

“J” rét, legelő művelésű ingatlanok 3,- (haszonbérleti díj) 

“K” egyéb művelésű ingatlanok (kert, szőlő, 

gyümölcsös stb.), zárkerti ingatlanok, külterületi 

beépített ingatlanok 

 

4,- (haszonbérleti díj) 
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“L” beépítetlen terület – mezőgazdasági célú 

hasznosítás esetén 

 

3,-  

 

A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2019. március 1. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján hasznosított 

ingatlanai – elhelyezkedésük szerint – az alábbi díjövezetekbe kerülnek besorolásra: 

I. díjövezet: Történelmi városmag (a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 

általános szabályairól szóló önkormányzati rendelet I. Övezet A. pontja)  

II. díjövezet: Városközpont (a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet I. Övezet B., C. és D. pontja) 

III. díjövezet: Családi házas, alacsony szintszámú lakóterületek övezet (a közterület 

rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet II. Övezete)  

IV. díjövezet: Lakótelepek (a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet III., IV. Övezete) 

 

      Felelős:                  Szita Károly polgármester 

      Közreműködik:      Balogh Beáta igazgató 

      Határidő:                2019. március 1. 

 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján hasznosított 

ingatlanainál – a pályáztatást megelőző egyedi műszaki állapotfelmérés alapján – a helyiség 

műszaki állapota függvényében az 1. pontban meghatározott bérleti díj minimum 

számításakor az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: 

 

Állapot Szorzó 

Jó 1,00 

Közepes 0,85 

Rossz 0,70 

 

       Felelős:              Szita Károly polgármester  

       Közreműködik:        Balogh Beáta igazgató 

       Határidő:             2019. március 1. 

 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Rendezvényházban 2019. március 

1. napjától alkalmazandó minimális díjakat és adható kedvezményeket az alábbiak szerint 

határozza meg: 
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     a.) 

Megnevezés Díj 

Bérleti díj 17.500 Ft/óra + rezsi költség  

Rezsi költség 32.500 Ft/óra + végtakarítás 

Végtakarítási díj 50 fő alatt           5.000 Ft 

100 főig              7.000 Ft 

200 főig            10.000 Ft 

200 fő felett      15.000 Ft 

Előtér bérleti díja munkaidőben 

Előtér rezsi költsége  

6.000 Ft/óra  

6.000 Ft/óra 

Pótdíjak: 

- hangtechnika (kezelő személyzettel) 

- fénytechnika (kezelő személyzettel) 

- tolmácsberendezés bérleti díj 

- tolmácsberendezés vevőkészülék 

bérleti díj 

- ruhatáros (100 főig 1 fő, 100 felett 2 fő) 

- jegykezelő (igény esetén) 

- nézőtér átrendezés (kiegyenlített 

nézőtér) 

- előtér bérbeadása nyitvatartási időn 

kívül 

= 1 fő munkatárs bére járulékkal 

együtt 

= 1 fő technikus bére járulékkal együtt 

    (igény szerint) 

 

5.500 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 

9.250 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 

12.000 Ft + ÁFA/nap 

1.000 Ft + ÁFA/db/nap 

 

1.600 Ft/fő/óra 

1.600 Ft/fő/óra 

51.200 Ft 

 

 

 

3.500 Ft/óra 

 

3.500 Ft/óra 

Felárak  

- személyes közreműködés díjánál (7.30 

– 16.00-ig terjedő munkaidőn túl 

munkanapokon 

- hétvégén és ünnepnapokon) 

- rezsiköltségnél 

- hangtechnika pótdíjnál 

- fénytechnika pótdíjnál 

 

 

 

+ 50 % 

+ 100 % 

5.700 Ft/óra + végtakarítás költsége 

3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 

3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 

Bérleti díj kedvezmények 

a) “Fél napos bérlet” (3-6 óra időtartamú 

bérlet esetén) 

b) “Egész napos bérlet” (6 órát meghaladó 

időtartamú rendezvény) 

A kedvezmények nem vonatkoznak a 

pótdíjakra és felárakra. 

 

4 órai bérleti díj + 3 órai rezsiköltség 

 

8 órai bérleti díj + 6 órai rezsiköltség 

Önkormányzati intézmények kiemelt 

rendezvényei részére  

Polgármesteri engedéllyel 

térítésmentes a rezsiköltség megfizetése 

mellett + végtakarítás 

 

      

A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 
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    Bérleti díj térítése ellenében az épületben tartható rendezvények: az épülethez méltó 

konferenciák, kulturális rendezvények, nívós szórakoztató műsorok, zártkörű rendezvények. 

     Rendezvényházból kizárt rendezvények: bálok és hagyományos néptánc műsorok. 

 

     Felelős:  Szita Károly polgármester 

     Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

    Szalay Lilla igazgató 

     Határidő:  2019. március 1. 

 

 

     b.)  A létesítményt ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, és ingyenesen szolgálja 

az alábbi rendezvényeket: 

            Filharmónia Nonprofit Kft:  

- előadás 

- hangbeállás 

                 

            Gyermekszínházi előadások  

            Szárnyas Szó Alapítvány Vikár Béla Vegyeskara 

- előadás  

- főpróba 

  

            Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt rendezvényei 

            Nemzetközi Kamarazenei fesztivál rendezvényei 

 Déryné Vándorszíntársulat 

- évközi előadásokra felkészülés  

- próbák az utánpótláscsoporttal (kedd délutánonként 90 perc  

időtartamban) 

-  

        Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

   Szalay Lilla igazgató 

 Határidő:  2019. március 1. 

 

 

       c.) Önkormányzati intézmények és a Kaposvári Tankerületi Központhoz tartozó kaposvári 

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 

kedvezményesen, a rezsi költség és végtakarítási díj megtérítése ellenében 

használhatják kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A rezsi költséget a bérleti díjhoz 

kapcsolódó járulékos költségként kell megtéríteni.  

 

            A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári  

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 

kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják kiemelt 

rendezvényeikhez az épületet. 

           Önkormányzat és önkormányzati intézmény kiemelt rendezvényei tartása céljára szóló  

épület-használat engedélyezése a kulturális referens és a Rendezvényházat üzemeltető 
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intézményvezető közös szakmai javaslata alapján, a jegyző ellenjegyzése mellett a 

Polgármester hatásköre. 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

    Szalay Lilla igazgató 

 Határidő:  2019. március 1. 

 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ épületében 

2019. március 1. napjától alkalmazandó minimális díjakat és adható kedvezményeket az 

alábbiak szerint határozza meg:  

 

a.) 

Megnevezés Díj Rezsi 

Színházterem (500 m2, 450 fő) 17.500,-Ft/óra 27.500,-Ft/óra (tartalmazza a 

fény- és hangtechnikai 

költségek) 

Végtakarítási díj: 

  50 fő alatt        5.000 Ft 

100 főig              7.000 Ft 

200 főig            10.000 Ft 

200 fő felett      15.000 Ft 

Kisterem (50 m2, 50 fő alatt) 2.400,-Ft/óra  1.600,-Ft/óra  

Nagyterem (50 m2 felett, 50-100 

fő) 

2.800,-Ft/óra 3.200,-Ft/óra  

AULA-STÚDIÓ színházterem 7.000,-Ft/óra 8.000,-Ft/óra 

Pótdíjak: (bér + járulék) 

- ruhatáros (100 főig 1 fő, 

100 fő felett 2 fő) 

- jegykezelő (igény esetén) 

- portás 

- 1 fő munkatárs (igény 

esetén) 

- hang- és fénytechnika 1 

fő (igény esetén) 

- 1 fő gondnok  

 

1.600,-Ft/fő/óra 

 

1.600,-Ft/fő/óra 

1.600,-Ft/fő/óra 

3.500,- Ft/óra 

 

3.500,- Ft/óra 

 

3.500,- Ft/óra 

 

Felár a személyes közreműködés 

díjánál hétvégén és 

ünnepnapokon 

 

+ 100% 

 

Felár a személyes közreműködés 

díjánál munkanapokon, 

munkaidőn túl 

 

+ 50% 

 

Bérleti díj kedvezmények 

kizárólag a Színházteremre 

vonatkozóan: 

      a.) Fél napos bérlet (3-6 óra   

időtartamú bérlet esetén) 

        

 

 

 

4 órai bérleti díj 

 

 

8 órai bérleti díj 

 

 

 

3 órai rezsiköltség 

 

 

6 órai rezsiköltség 
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    b.) „Egész napos bérlet” (6 

órát meghaladó időtartamú 

rendezvény) 

A kedvezmények nem 

vonatkoznak a pótdíjakra és 

felárakra. 

Önkormányzati intézmények 

kiemelt rendezvényei részére 

polgármesteri engedéllyel 

(Színházterem) 

 

 

 

27.500,-Ft/óra 

 

    A bérleti díjak az Áfa összegét nem tartalmazzák.  

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

     Szalay Lilla igazgató 

 Határidő:  2019. március 1. 

 

      b.) Önkormányzati intézmények, a Kaposvári Tankerületi Központhoz tartozó kaposvári 

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények és 

Kaposvár Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatai kedvezményesen, a rezsi 

költség megtérítése ellenében használhatják a kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A 

rezsi költséget a bérleti díjhoz kapcsolódó járulékos költségként kell megtéríteni.  

 

A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári 

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 

kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják kiemelt 

rendezvényeikhez az épületet. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

    Szalay Lilla igazgató 

 Határidő:  2019. március 1. 

 

    c.) A rendezvénytermeket az intézményben rendszeresen működő civil szervezetek, 

csoportok meghatározott időben térítésmentesen használhatják. Eseti rendezvények 

tartásakor rezsi költség megtérítése kötelező számukra a bérleti díjhoz kapcsolódó 

járulékos költségként. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

    Szalay Lilla igazgató 

 Határidő:  2019. március 1. 

 

 

6.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában  

2019. március 1. napjától alkalmazandó minimális bérleti díjakat és adható 

kedvezményeket az alábbiak szerint határozza meg: 

 

      a) Egyes létesítmények bérleti díja   
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Egyes létesítmények cél bérleti díj 

Körcsarnok sportrendezvényre 6.800,-Ft/óra 

egyéb rendezvényre 17.000,-Ft/óra 

Körcsarnok 

tanácsterme 

 3.000,-Ft/óra 

RG edzőcsarnok balett-

terme 

sportrendezvényre 6.400,-Ft/óra 

egyéb rendezvényre 16.000,-Ft/óra 

RG edzőcsarnok 

lefüggönyözhető 1/3 

részei 

tanfolyamok számára 1.800,-Ft/óra 

Asztalitenisz csarnok, 

Kinizsi edzőcsarnok 

sportrendezvényre, edzésre, 

szabadidősportra 

  2.600,-Ft/óra 

egyéb rendezvényre   6.500,-Ft/óra 

Kinizsi edzőcsarnok emeleti edzőterem   1.800,-Ft/óra 

Kinizsi edzőcsarnok iroda 25.197,-Ft/hó 

Szabadtéri pályák atlétikai pálya (öltöző 

nélkül) 

  4.200,-Ft/óra 

öltöző   2.400,-Ft/alkalom 

egyéb szabadtéri területek megegyezés szerint 

műfüves pálya (42m x 22m) 

06:00-22:00 

08:00-15:00 

 

5.000,-Ft/óra 

ingyenes 

(iskolák számára, nevelő 

felügyeletével, előre 

bejelentkezve) 

világítás 1.600,-Ft / óra (félóra a díj 

50%-a) 

Legalább 10 alkalomra vonatkozó bérlés esetén 20% 

kedvezmény jár a bérleti díjból.  

(A lefoglalt alkalmak fizetendőek, kivétel, ha bérlő 3 

munkanappal előbb írásban mondja le azt.) 

Városi Kispályás és Középiskolai Bajnokság számára 50%   

kedvezmény jár (bajnoki évadonként minimum 200 óra 

bérlés esetén). 

evezős tanmedence  650,- Ft/óra 

 

       A bérleti díjak az Áfa összegét nem tartalmazzák.  

 

       Egyéb rendezvények esetén a berendezés és bontás idejére az egyéb rendezvényekre 

vonatkozó díjak 50 %-a fizetendő. 

Ha a rendezvényre munkaidőn kívül kerül sor, akkor az intézmény a felszámított 

önköltségen, bérleti díjon felül kiszolgálási díjat számíthat fel. 

 

       A Kaposvári Tankerületi Központhoz tartozó kaposvári székhelyű és 2012. december 31-

ig önkormányzati fenntartású intézmények kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése 

ellenében használhatják a létesítményeket. A rezsi költséget a bérleti díjhoz kapcsolódó 

járulékos költségként kell megtéríteni.   
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A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári 

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények  

kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják a létesítményeket. 

 

       Felelős:                   Szita Károly polgármester  

       Közreműködik:             Péterné Szarka Klára sport referens 

                  Dér Tamás igazgató 

       Határidő:                       2019. március 1. 

 

       b) Egyes létesítmények ingyenes használata  

 

A létesítményeket ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, egyesületek és 

ingyenesen szolgálja az alábbi rendezvényeket azzal, hogy a hatályos Áfa-törvény szerinti 

adóköteles tevékenységek után a forgalmi adót az ingyenes használónak meg kell fizetnie. 

 

Sportszervezetek: 

-  Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. (Körcsarnok),  

-  FINO Kaposvári Röplabda SE (Körcsarnok) 

-  Kaposvári Röplabda Akadémia (Körcsarnok),  

-  1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club (Körcsarnok),  

-   Lovasakadémia SC Ritmikus Gimnasztikai Szakosztálya – ritmikus gimnasztika   

versenyzők (RG csarnok),  

-  Kaposvári Nehézatlétikai SE – birkózók (RG csarnok), 

-  Kaposvári Nehézatlétikai SE –  jiujitsu, aikido (Kinizsi edzőcsarnok),  

- Kaposvári Judo Klub Egyesület – judo (Kinizsi edzőcsarnok) 

-  ÉPÍTŐK Atlétika Club (Atlétika pálya),  

-  FAVORIT Atlétika Club (Atlétika pálya),  

-  Kaposvári Atlétika Club (Atlétika pálya),  

-  Kaposvári Vízügyi SC (Evezős tanmedence),  

-  Kaposvári Asztalitenisz Club (Asztalitenisz csarnok),  

-  Kaposvári Kosárlabdázók Köre Sportegyesület. 

 

  Szabadtéri létesítmények kivéve a műfüves pálya: 

-  Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (fizikai felmérő tesztek, versenyek  

céljára) 

-  Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 

-  Kaposvári Városi Rendőrkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 

-  Kaposvár területén lévő óvodák, általános- és középfokú iskolák  

-  Szabadidősport 

 

       Felelős:                   Szita Károly polgármester  

       Közreműködik:             Péterné Szarka Klára sport referens 

                  Dér Tamás igazgató 

       Határidő:                       2019. március 1. 

 

       c) Egyes létesítmények önköltség megfizetése melletti használata  

 

       Önkormányzati védnökséget élvező rendezvény esetén a létesítmény kedvezményesen, 

legalább a rezsi megfizetése mellett adható bérbe.  
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       Az önkormányzati védnökség és az épület kedvezményes használatának engedélyezése a 

sport referens és a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatójának közös szakmai 

javaslata alapján, a jegyző ellenjegyzése mellett a Polgármester hatásköre. 

 

       Felelős:                   Szita Károly polgármester  

       Közreműködik:             Péterné Szarka Klára sport referens 

                  Dér Tamás igazgató 

       Határidő:                       2019. március 1. 

 

7. Önkormányzati költségvetési szerv kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú helyiség, 

vagyontárgy, amennyiben arra jelen határozat egyedi bérleti díjtételt nem tartalmaz, 

folyamatos pályázati kiírás alapján a rezsiköltség + Áfa mellett az intézményvezető által 

jóváhagyott szabályzatban meghatározott díjtétellel adható bérbe.  

Állami- vagy önkormányzati közfeladathoz kapcsolódó használat esetén a polgármester 

javaslatára az intézmény vezetője a rezsiköltség + Áfa fizetése mellett a használat díjának 

megfizetését részben vagy egészben elengedheti. 

 

       Felelős:                     Szita Károly polgármester 

       Közreműködik:        költségvétési szervek vezetői 

       Határidő:                  2019. március 1. 

 

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

Város Önkormányzata által a nem lakás céljára szolgáló ingatlanokra és egyéb 

bérleményekre kötött bérleti szerződések esetén érvényesíti a  2018. évre vonatkozó 102,8 

% mértékű inflációt.   

 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  

       Közreműködik:       Balogh Beáta igazgató 

       Határidő:           2019. március 31.  

 

9.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati    

intézményekben dolgozók foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát ellátó orvosok e 

tevékenységük során az orvosi rendelőket ingyenesen használják a rendelők 

rezsiköltségének a praxist üzemeltető orvos részére történő megfizetése mellett.   

Amennyiben a bérleti díjat Áfa fizetési kötelezettség terheli, az Áfa összegét az orvosoknak 

meg kell fizetniük. 

 

Felelős:               Szita Károly polgármester  

Közreműködik:         Balogh Beáta igazgató 

              Sziberné Fehér Éva igazgató 

Határidő:                   2019. március 1. 

 

 

-----10. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról és hasznosításáról----- 

 

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

 

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

 

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

 

#: 4765   Száma: 19.02.28/10/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 10:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról 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: 

 

26/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 

 

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

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  EFOP 1.4.2-16-2016-00026 azonosító 

számú „Jövőt gyermekeinknek!- Összefogás a Kaposvári Járásban elnevezésű projekt 

kiegészítő infrastrukturális pályázatához kapcsolódó szakmai programok megvalósítására 

a pályázat eredményének ismeretében, elfogadott kiviteli tervek alapján a Kaposvár, 

Sörház u. 10. szám alatt lévő helyiségcsoport és a hozzátartozó terület használatára a Kapos 

Baranta Hagyományőrző, Harcművészeti, Néptánc, Kulturális és Sport Egyesülettel kötött 

megállapodást módosítja és a módosított használati megállapodás aláírására a Közgyűlés a 

Polgármestert felhatalmazza. 

        Felelős:             Szita Károly polgármester  

       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 

       Határidő:            a pályázat elbírálását követő 30 nap 

 

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

Kaposvár, Fő u. 14. szám alatti épület 189 m2 alapterületű üzlethelyiségének bérleti jogát 

2019. március 01. napjától 2019. március 31. napjáig Kőrösiné Csillag Tünde Zdenka 

e.v.( 7400 Kaposvár, Esze T. u. 4.) szabaduló játék rendezése tevékenység céljára átadja 

Molnár Gábor e.v. (7400 Kaposvár, Bartók B. u. 120.) részére, a bérleti jogot átadót 

megillető jogok és terhelő kötelezettségek összességének átruházásával.  

       A bérleti szerződést átruházó megállapodás aláírására a Közgyűlés a Polgármestert 

felhatalmazza. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  

       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 

       Határidő:            2018. március 15. 
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-----11. Előterjesztés a 134/2017. (VIII. 4.) önkormányzati határozat 7. pontjának 

módosításáról----- 

 

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

 

-----Kérdések----- 

 

 

Kováts Imre képviselő a Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekt befejezési 

határideje 2019. Ugyancsak 2019. a biomassza fűtőmű-, és a hozzá tartozó távvezeték 

kivitelezésének a befejezési határideje. Kérdése volt, hogy áll a két beruházás, tudomása szerint 

a közbeszerzési eljárások sem kezdődtek meg? 

 

Szita Károly polgármester a távhő hamarosan befejezésre kerül. A biomassza pályázatot még 

nem is nyerték el, majd tájékoztatást ad. Reméli a beruházások, ha nem is az előírt határidőre, 

de a használatba vétel előtt időben elkészülnek. 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Kováts Imre képviselő terveik között szerepel a Füredi úti iparterület infrastrukturális 

fejlesztése, miért nem kezdődött még el a közbeszerzése nem tudja. A fűtőmű nem pályázati 

elnyerés kérdése, hanem az, hogy ez korábban már hozzá nem értő módon meghirdetett projekt, 

ez késlelteti. A tervek készen vannak, engedélyeztetés alatt van, de polgármester úr nem tud 

kellő tájékoztatást adni. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4766   Száma: 19.02.28/11/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 10:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról 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: 

 

27/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az alábbiak szerint módosítja a 

134/2017. (VIII. 4.) önkormányzati határozat 7. pontját: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy támogatja a Kaposvári 

Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. által pályázati forrásból, „Faapríték tüzelésű 

biomassza fűtőmű telepítése és távhőrendszerbe integrálása Kaposváron” címen, a kaposvári 

5374/32 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanra tervezett biomassza fűtőmű létesítésének 

a tervét. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

ingatlanra vonatkozó, legfeljebb 15+5 éves határozott időtartamra szóló, ingyenes használati 

szerződést a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel megkösse azzal, 

hogy a térítésmentes hasznosítás kapcsán felmerülő az Önkormányzat tulajdonát képező nem 

lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények pályázat során érvényesítendő bérleti 

díját megállapító határozatban foglaltakra figyelemmel 6 Ft/m2/év+ Áfa bérleti díjra eső 

általános forgalmi adót a Társaság köteles Önkormányzatunk felé megtéríteni. A bérleti díj 

évente a KSH által közzétett infláció mértékével emelésre kerül.  

 

            Felelős:               Szita Károly polgármester  

Közreműködik:           Balogh Beáta igazgató 

Határidő:                    2019. április 15.  

 

 

-----12. Előterjesztés a 2019. évi kiemelt városi rendezvényekről----- 

 

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

 

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

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

dr. Szép Tamás tanácsnok a kiemelt városi rendezvények elsősorban szólnak a 

kaposváriaknak, a kaposvári járásban élőknek. A közösségépítést szolgálják a programok, de 

ezek az ideérkező turistáknak is szólnak. Tudja, hogy a rendezvények megszervezése rendkívül 

sok munkával jár, ezért köszönet jár azoknak, akik ebben részt vesznek. Azonban a 

programsorokat évekre visszamenőleg megnézve minimális eltéréssel ugyanazt találják. 

Fontosnak tartja, hogy a szakembereknek legyen tapasztalata, de kezdi úgy érezni, hogy kissé 

már megszokás jellegűvé vált. Turisztikai szempontból a városnak más érdekei is lehetnek, 

akkor érdemes lenne ezeket a rendezvényeket átvilágítani, részben megszüntetni, összevonni 

és újat kitalálni. Természetesen ennek akkor van értelme, ha a város lényegesen magasabb 

összeget tud hozzátenni. Ki kellene találni olyan rendezvényt, amely az egész országban 

Kaposvár zászlós hajójává válna. Az előterjesztést támogatja, de felül kellene vizsgálni és a 

következő évben egy új struktúrájú rendezvénysor kerülne eléjük. 

 

Pintér Attila tanácsnok a kulcs mondatot tanácsnok úr elmondta hozzászólásában. Sokkal 

többet kellene ahhoz áldozniuk, hogy bármelyik programjuk egy rangos vidéki fesztiválnak 

számítson. Az előző évhez képest tetemes összeggel emelték a kulturális rendezvényekre költött 

forrást, ez meghaladja a 130 millió forintot. Azt kell látni, ha eleget akarnak tenni a korábbi 

közgyűlési döntésnek, hogy a nagy fesztiválok sorából legalább egyet emeljenek ki, ami a 

legrangosabb vidéki fesztiválok sorába illeszthető, akkor erre az egy rendezvényre kellene 

annyit költeni, mint amit összességében felhasználnak. Korábban is meghatározták azt a célt, 

hogy próbálják meg kicsit átreformálni a rendezvényeiket, talán egy kiemelhető, ami a valóban 

a vidék egyik legrangosabb művészeti fesztiválja lehessen. Turisztikai Bizottság ülésén is sokat 
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beszéltek erről a témáról. Érdemes átgondolniuk a jövőre vonatkozóan, hogy egyes 

rendezvényeiket tekintve fogalmazzanak meg konkrét elvárásokat, vagy célokat – nem azért, 

hogy azt a pénzt visszahozza, amit ráköltenek – hogy lássák melyik szervezésében lehet 

előrelépni, hogy az érdeminek nevezhető. Konkrét célokat, elvárásokat nem szoktak 

meghatározni, de lehet az elkövetkezőkben szükséges lesz, és akkor tudják mérlegelni melyik 

az a rendezvény, amelyre sokkal többet áldoznának. 

 

dr. Pintér Rómeó tanácsnok ebben az évben a tavalyihoz képest 30 millió forinttal emelik 

meg a fesztiválok költségkeretét. Ez minden bizonnyal meg fog látszani a fesztiválok 

minőségén és színvonalán is. Reflektálva az előző hozzászólásokra azok a fesztiválok, amiről 

beszélnek nem kizárólag önkormányzati finanszírozásból megvalósuló fesztiválok, ezek piaci 

alapon működnek, komoly magántőke bevonással és kulturális befektetésnek számítanak. Úgy 

gondolja, az önkormányzat évről-évre megteszi a magáét annak érdekében, hogy ezek a 

fesztiválok jók legyenek. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4767   Száma: 19.02.28/12/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 11:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94,12 88,88 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 5,88 5,56 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

28/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2019. évi kiemelt városi 

rendezvényekről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az alábbi 

rendezvényeket sorolja Kaposvár kiemelt rendezvényei közé: 

 

Kiemelt rendezvény Tervezett időpont  

Kaposvári Farsang – Dorottya Napok február 8–10. 

Rippl-Rónai Fesztivál május 30. – június 2. 

Katonazenekari Fesztivál június 7. 
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Nemzetközi Ifjúsági Sport Fesztivál július 4–10. 

Kaposvári Nyári Színházi Esték július 4., 11., 18., 25. 

Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál augusztus 13–19. 

Országos érdeklődésre számot tartó tárlat  május 17. – augusztus 15. 

Miénk a város  szeptember 6–8. 

Méz Fesztivál szeptember 13–14.  

Kaposvári Advent − Karácsonyi ünnepek december 1–22. 

Kaposvári Szilveszter december 31. 

Újévi koncert 2020. január 2. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Határidő:  2020. január 2. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi Kaposvári Farsang – Dorottya 

Napok programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A 

rendezvény megrendezéséhez az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében foglaltak 

szerint 2900 E Ft összegű forrást biztosít az intézmény költségvetésében.  

 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2019. február 22. 

 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi Rippl-Rónai Fesztivál művészeti 

programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A fesztivál 

megrendezéséhez az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében foglaltak szerint 

25 340 E Ft összegű támogatást biztosít.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2019. június 3. 
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4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi Katonazenekari Fesztivál 

megszervezésére az Együd Árpád Kulturális Központ részére az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetési rendeletében foglaltak szerint 1500 E Ft összegű támogatást biztosít.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2019. június 7. 

 

5.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nemzetközi Ifjúsági Sport Fesztivál (Youth 

Sports Fesztivál) megrendezésével megbízza a Jogo Bonito Európa Kft.-t, és a 

megvalósításához az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott 8891 

E Ft mellett további 1859 E Ft pénzügyi forrást biztosít. A 1. mellékletben szereplő, a 2019-

re vonatkozó együttműködési megállapodást jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

   Jenei Zoltánné igazgató 

Határidő:  2019. július 13. 

 

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi Nyári Színházi Esték művészeti 

programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A fesztivál 

megrendezéséhez az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében foglaltak szerint 

2700 E Ft összegű forrást biztosít.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2019. május 31. 

 

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a május 17-én megnyíló nagyszabású Szinyei 

Merse Pál-kiállítás megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot, és 

megvalósítására az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében foglaltak szerint 

4500 E Ft támogatást biztosít. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Szalay Lilla igazgató  

Határidő:  2019. augusztus 13. 

 

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a X. Miénk a város fesztivál megszervezésével 

megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A rendezvény megszervezéséhez az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében foglaltak szerint 23 638 E Ft támogatást 

biztosít. 

  

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
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Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Szalay Lilla igazgató  

Határidő:  2019. szeptember 6.  

 

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Méz Fesztivál megrendezéséhez az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében foglaltak szerint 500 E Ft támogatást, 

valamint a fesztivál idejére a belvárosi övezetben térítés nélküli közterület-használatot 

biztosít a szervező Zselici Méhész Egyesület számára. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

   Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. szeptember 13. 

 

10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Advent − Karácsonyi Ünnepi Hetek 

rendezvénysorozat megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A 

rendezvények megvalósításához az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében 

foglaltak szerint 5000 E Ft támogatást biztosít. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2019. december. 1. 

 

11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Szilveszter rendezvény 

megszervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A rendezvény 

megtartásához az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében foglaltak szerint 

6000 E Ft támogatást biztosít. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2019. december 31.  

 

12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2020. évi újévi koncert megszervezéséhez a 

Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat 2019. évi költségvetési 

rendeletében foglaltak szerint 2200 E Ft forrást biztosít. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Dr. Fülöp Péter igazgató 

Határidő:  2020. január 2.  

 

13. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi kiemelt rendezvények – Kaposvári 

Farsang – Dorottya Napok, Rippl-Rónai Fesztivál, Nyári Színházi Esték, Szinyei Merse 

Pál-kiállítás, X. Miénk a város fesztivál, Kaposvári Advent − Karácsonyi Ünnepi Hetek, 
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Kaposvári Szilveszter – sikeres és költséghatékony megvalósítása érdekében az Együd 

Árpád Kulturális Központ részére biztosított támogatási összegek – legfeljebb az adott 

rendezvény önkormányzati támogatásának 10%-ig – intézményi hatáskörben való 

átcsoportosításához hozzájárul. Az egyes rendezvények közgyűlés által jóváhagyott 

támogatásának átcsoportosítása miatt egyik kiemelt rendezvény szakmai színvonala, 

időtartama sem csökkenhet, és a rendezvények megvalósítására összesen jóváhagyott 

önkormányzati támogatás összege sem léphető át. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Balogh Beáta igazgató 

Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2020. április 30.  

 

14. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a rendezvények szervezőinek figyelmét 

arra, hogy éljenek a pályázati lehetőségekkel. A tervezettet meghaladó támogatás összege 

csökkenti az önkormányzati hozzájárulást. 

 

 Felelős:  Dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

Szirják Imréné igazgató  

Határidő:  2019. december 31. 

 

-----13. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről----- 

 

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

 

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

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4768   Száma: 19.02.28/13/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 11:07  

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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29/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a polgármester 2019. évi, 

összesen 100  nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

2019. március 1. napjától 2019. április 12. napjáig – 30 nap 

2019. június 3. napjától 2019. szeptember 10. napjáig – 70 nap 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző  

Határidő: folyamatos 

 

 

-----14. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 

 

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

 

-----Kérdések----- 

 

 

Kováts Imre képviselő a 250/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozattal kapcsolatosan a 

Taszár 037/2 hrsz-ú ingatlan 9/20-ad tulajdonú hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adását megtagadták, mert értékesíteni akarják az ingatlant. Kérdése volt, mire akarták volna 

használni a polgári terminált, ami önállóan nem működtethető, illetve az eladásról kik között 

folynak a tárgyalások? A 76/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat a 0324/23 hrsz-ú ingatlan 

hasznosítása napelem park céljára és a 78/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozat három 

ingatlan hasznosítása fotovoltaikus kiserőmű céljára, mindkét ingatlan hasznosítása 

meghiúsult, mert a befektetők elálltak szándékuktól. Mi lehet ennek az oka? A 61/2018. 

(IV.26.) önkormányzati határozat alapján hozzájárulást adtak három ingatlanon ovi foci pálya 

építésére, további két ingatlanon öltöző és sportpálya építésére, továbbá fedett műfüves pálya 

megépítésére, illetve egy műfüves pálya felújítására. Az MLSZ a beruházásokat nem támogatta, 

ugyanakkor módosult célokat támogatna. Kérdése volt, ilyen jellegű sportberuházások 

módosítása kapcsán milyen lehetősége van az önkormányzatnak, hogy milyen beruházások 

felelnének meg az MLSZ-nek? A 123/2018. (IX.27.) önkormányzati határozat a Deseda tó vízi 

létesítményeinek a 2018. évi üzemeltetésére vonatkozott, amely kapcsán a sportegyesületnek 

500 e/Ft támogatást biztosított a Közgyűlés. Ugyanakkor és kérdése volt, miért nem vállalta 

2018-ban az üzemeltetést, illetve 2019-ben milyen pénzügyi feltételekkel vállalja? A határidő 

módosítás 2019. december 31. határnapját mi indokolja?  

 

dr. Csillag Gábor jegyző az utolsó kérdésnél április 30-ig kérnek határidő módosítást, ami 

nincs olyan messze. Felújítás miatt a gátőrházban volt erre az időszakra a kajakos szakosztály 

elhelyezve, az elszámolás folyamatban van, ha megtörténik, visszaköltöznek a régi épületbe. 

Taszár esetében a Nemzeti Vagyonkezelővel folytak tárgyalások, nem járultak hozzá az 

értékesítéshez. A szándékuk arra vonatkozott – ez van a határozat végén írva – együttesen 

tudják megszerezni, mivel a tárgyalások nem vezettek eredményre, ezért kérik a határozatnak 

a kivezetését. Az ovi focival kapcsolatban a határozatban foglaltak végrehajtásra kerültek, nem 

érti képviselő úrnak a kérdését. A napelem parkkal kapcsolatban, két területet érint, a 

szennyvíztelep mellett lévő területet azért hozták tartalékba, mert a fotovoltatikus beruházások 

lehetősége fennáll, akkor, ha jön egy beruházó, ez a terület már rendelkezik olyan 

adottságokkal, hogy kivitelezni lehet. Ezt egy tartalék területként akarják szerepeltetni.  
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Szita Károly polgármester ez a terület, szándékozott terület volt napelem park létesítésére a 

Magyar Villamos Művek beruházásában. Az MVM elállt ettől a beruházástól, de ez nem jelenti 

azt, hogy ezen a területen ne lenne továbbra is. Másrészt a szeméttelep tetejére is szeretnének 

naperőműveket telepíteni. Itt Kovács Katalin igazgató asszony már eljárt annak érdekében, 

hogy KÁT engedélyt kapjanak rá. A jövő héten átadják a város első napelem parkját a Cseri 

úton, és elektronikus árverésen 200 ha kaposvári terület fotovoltaikus napelem készítésére 

elkelt. 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Pintér Attila tanácsnok Taszárral kapcsolatban megnyugtatónak tartja, hogy a tárgyalások az 

együttes értékesítést tekintve a városról szól kezdeményező félként, mert az országos 

területrendezési tervről szóló törvény módosításában, a Dél-dunántúli régióban a törvény 

egyetlen egy polgári célra is hasznosítható repülőteret jelöl meg, az pedig a taszári repülőtér. 

Azt gondolja szándékaikat tekintve rendkívül fontos döntés, reméli ez így is marad, és a jövőben 

tudnak valamit kezdeni Taszárral. 

 

Szita Károly polgármester addig, amíg a polgári kormány marad hatalmon, van rá esélyük. 

Emlékei szerint volt egy olyan szocialista liberális kormány, aki megakadályozta ennek a 

szándéknak a teljesítését, miniszterekkel az élen.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4769   Száma: 19.02.28/14/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 11:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100,00 94,44 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 0 0,00 0,00 

Szavazott 17 100.00 94,44 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 1   5,56 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

30/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
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1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 173/2014. (VIII. 26.) 

önkormányzati határozat 1. és 2. pontjának határidejét 2019. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Határidő:  2019. december 31. 

 

2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 250/2014. (XI. 13.) 

önkormányzati határozatot visszavonja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Határidő:  azonnal 

3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 145/2015. (IX. 10.) 

önkormányzati határozat 1., 3., 4. és 5. pontjának határidejét 2019. december 31-re 

módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Határidő:  2019. december 31. 

 

4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 25/2016. (II. 25.) 

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2019. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 

 Határidő:  2019. december 31. 

 

5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 119/2016. (VI. 9.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2019. július 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Balogh Beáta igazgató 

 Határidő:  2019. július 31. 

 

6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2/2017. (I. 26.) 

önkormányzati határozat 10. és 14. pontjának határidejét 2019. december 31-re 

módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

   Szirják Imréné igazgató 

   Kovács Katalin igazgató   

     L. Balogh Krisztina városi főépítész 

Határidő:  2019. december 31. 

 

 

7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 68/2017. (IV. 27.) 

önkormányzati határozat 4., 5., és 6. pontjának határidejét 2019. december 31-re 
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módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Határidő:  2019. december 31. 

 

8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 76/2017. (IV. 27.) 

önkormányzati határozatot visszavonja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

    Kovács Katalin igazgató 

 Határidő:  azonnal 

 

9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 78/2017. (IV. 27.) 

önkormányzati határozat határidejét 2019. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

    Kovács Katalin igazgató 

 Határidő:  2019. december 31. 

 

10) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 79/2017. (IV. 27.) 

önkormányzati határozat határidejét 2019. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Határidő:  2019. december 31. 

 

11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 99/2017. (VI. 8.) 

önkormányzati határozat határidejét 2020. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

   Szirják Imréné igazgató 

Határidő:  2020. december 31. 

 

12) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 100/2017. (VI. 8.) 

önkormányzati határozat határidejét 2019. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. december 31. 

 

13) 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 
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14) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 30/2018. (II. 22.) 

önkormányzati határozat 13. pontjának határidejét 2019. április 30-ra módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. április 30. 

 

15) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 41/2018. (IV. 26.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2019. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. december 31. 

 

16) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 61/2018. (IV. 26.) 

önkormányzati határozat 1., 2., 3., 4., 5., 7. és 8. pontjának határidejét 2019. december 

31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. december 31. 

 

17) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 90/2018. (VI. 14.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2019. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. december 31. 

 

18) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 98/2018. (VII. 19.) 

önkormányzati határozat 4. pontjának határidejét 2019. június-30-ra módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 

 Határidő:  2019. június 30. 

 

19) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 117/2018. (IX. 27.) 

önkormányzati határozat 6. pontjának határidejét 2019. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. december 31. 

 

20) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 123/2018. (IX. 27.) 

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2019. április 30-ra módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. április 30. 
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21) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 123/2018. (IX. 27.) 

önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét 2019. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. december 31. 

 

22) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 169/2018. (XI. 15.) 

önkormányzati határozat határidejét 2019. március 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. március 31. 

 

 

-----15. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről----- 

 

 

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

 

 

dr. Csillag Gábor jegyző az önkormányzati törvény a jegyző kötelességévé teszi, hogy évente 

beszámoljon a hivatal munkájáról. Ezzel az előterjesztéssel tesz eleget a törvényi 

kötelezettségének. Amikor azt mondják, hogy a 2018-as év nagyon kiemelkedő volt a város 

számára, ebben nagyon komoly szerepe volt a polgármesteri hivatal dolgozóinak. Kiemelve a 

gazdasági, a műszaki és pályázati igazgatóságot, de valamennyi kollegájának megköszönte a 

munkáját. Mai Közgyűlésen szóba került az illegális égetés, a beszámoló tartalmazza körülbelül 

20 esetben értek tetten kollegái az elmúlt évben illegális égetőket. Szép Tamás képviselő úrnak 

egy örömhírrel szolgál, januárban megfogták a Szokola-berekben égető személyt és a 

kiszabható, szinte maximális helyszíni bírságot kapta.  

 

 

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

 

 

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

 

#: 4770   Száma: 19.02.28/15/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 11:19  

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: 

 

31/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködő: dr. Farkas Edit aljegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

-----16. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 

önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 (2018. IV. negyedév)----- 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

#: 4771   Száma: 19.02.28/16/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 11:19  

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: 

 

32/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a 

településrészi önkormányzatok 2018. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

-----17. Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az 

önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

#: 4772   Száma: 19.02.28/17/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 11:20  

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: 

 

33/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2018. évi 

költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló 

tájékoztatót. 

 

 

-----18. Előterjesztés ingatlanok távközlési bázisállomások létesítése céljára történő 

bérbeadásról----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester tájékoztatásul elmondta, helytől függően, de egységesíteni 

szeretnék az egész városban. Ez az első olyan állomás, amikor meghatározzák és a 

Közgyűléstől pénzt kérnek, de van több helyen ilyen ingatlan.  

 

 

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

 

 

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

 

#: 4773   Száma: 19.02.28/18/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 11:20  

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: 

 

34/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 9726/102 hrsz. 

alatti ingatlanon található kecelhegyi víztorony 15 m2 nagyságú területének 2019. április 01. 

napjától legfeljebb 3 éves határozott időtartamra, 1.350.000,-Ft+Áfa/év minimális bérleti díjért 

távközlési állomás létesítése célból, pályázati eljárás útján bérbe adja. A Közgyűlés az 

előterjesztéshez csatolt pályázati kiírást jóváhagyja, valamint felhatalmazza a Polgármestert 

érvényes és eredményes pályázat esetén a bérleti szerződés aláírására, azzal hogy a bérleti 

jogviszonnyal le nem fedett időszakra használati megállapodást kössön a megszűnt bérleti 

szerződésben foglalt feltételekkel.  
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:   2019. április 30. (szerződéskötés) 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 7511 hrsz-ú 

ingatlanon található donneri víztorony legfeljebb 15 m2 nagyságú területének 2019. április 01. 

napjától legfeljebb 3 éves határozott időtartamra, 1.350.000,-Ft+Áfa/év bérleti díjért való 

távközlési állomás létesítése célból pályázati eljárás útján bérbe adja. A Közgyűlés az 

előterjesztéshez csatolt pályázati kiírást jóváhagyja, valamint felhatalmazza a Polgármestert 

érvényes és eredményes pályázat esetén a bérleti szerződés aláírására azzal hogy a bérleti 

jogviszonnyal le nem fedett időszakra használati megállapodást kössön a megszűnt bérleti 

szerződésben foglalt feltételekkel.  
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:   2019. április 30. (szerződéskötés) 
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-----19. Előterjesztés a Kaposvár, Ady Endre utca 5. szám alatti ingatlan felújítási 

költségeiről----- 

 

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

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4774   Száma: 19.02.28/19/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 11:21  

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: 

 

35/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Ady Endre. u. 5. 

szám alatti, társasházi ingatlan vonatkozásában megelőlegezi Szabóné Drézer Márta 

tulajdonostársat terhelő, az ingatlan tető-, és homlokzati felújításával járó kivitelezési költségek 

rá eső bruttó 859.929 Ft összegű részét az általános felhalmozási tartalék terhére az alábbi 

feltételekkel: 

 

a. Szabóné Drézer Mártának kamat fizetés nélküli részletfizetési lehetőséget 

biztosít a Kaposvár, Ady Endre utca 5. szám alatti ingatlan felújításának tulajdoni 

hányad szerinti arányos, bruttó 859.929 Ft összegű költségeinek rendezésére. A 

költséget 36 hónap alatt részletekben (35 hónapban havi 24.000 Ft; utolsó hónapban 

19.929 Ft) kell megfizetni. 

 

b. Kaposvár, Ady Endre u. 5. szám alatti ingatlan kivitelezési költségeiből Szabóné 

Drézer Márta tulajdonostársat terhelő, bruttó 859.929 Ft összegű költség megtérülése 

érdekében, ezen költség erejéig Szabóné Drézer Márta Kaposvár, Ady Endre u. 5. szám 

alatti tulajdonrészére, valamint a tulajdonában álló 21609 hrsz-ú „gyümölcsös” 

művelési ágú zártkerti ingatlanra jelzálogjog kerüljön bejegyzésre Kaposvár Megyei 

Jogú Város Önkormányzata javára. 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza - utólagos tájékoztatási kötelezettség 

mellett- a Polgármestert a fenti feltételekkel részletfizetési, illetve a jelzálogjog bejegyzéséhez 

szükséges megállapodások aláírására. 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat által megelőlegezendő bruttó 

859.929 Ft kötelezettség pénzügyi fedezetét az általános felhalmozási tartalék terhére biztosítja. 

 

Felelős:               Szita Károly polgármester 

Közreműködik:           Balogh Beáta igazgató 

Határidő:              2019. április 30. 

 

 

-----20. Előterjesztés alapítványi támogatásokról ----- 

 

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

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4775   Száma: 19.02.28/20/0/A/KT 

Ideje: 2019 február 28 11:21  

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: 

 

36/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 

 

1. A Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat Részönkormányzati Kerete terhére 

 

- Kaposfüredi Szent Őrangyalok Plébániáért Alapítványa részére   300.000,-Ft 

   (a Magyar Szentek és Boldogok egyházi szobor megalkotásának költségeihez.) 
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2. A Toponári Településrészi Önkormányzat Részönkormányzati Kerete terhére 

 

- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére  

(„Toponári Tehetségtár” rendezvényeinek költségeihez.)   100.000,-Ft 

- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére  („DRÁ-

MANÓK” Művészeti Csoport 2019. évi működési költségeihez.)  100.000,-Ft 

 

- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére  (iskolai 

jótékonysági bál rendezvény költségeihez.)     150.000,-Ft 

 

- a Gyermekmosoly Alapítvány részére            100.000,-Ft 

   (óvodai jótékonysági bál rendezvény költségeihez.) 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. április 30. 

 

 

 

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

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Szita Károly     dr. Csillag Gábor 

            polgármester                                                                             jegyző 

 


