Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése
JEGYZŐKÖNYV
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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 köszöntött mindenkit a mai képviselő-testületi ülésen.
Megállapította, hogy a testület 18 tagja jelen van, így képviselő-testületi ülés határozatképes.
Szokásos napirend előtti hozzászólását azzal a kiegészítéssel tette meg, hogy azokat a
konkrétumokat, amelyek a Németh István Program jelenlegi állását jelentik a költségvetés
módosításának tárgyalásakor mondja el. Lassan vége ennek az évtizednek és a 2010-ben
elfogadott várospolitikai program lassan a végéhez ér, melyről számot fognak adni.
Ugyanakkor ideje gondolkodni arról, hogyan haladjon tovább Kaposvár az elkövetkező
évtizedben. Az elmúlt hetekben és az elkövetkező hónapokban folyamatosan, a kaposváriak
segítségét kéri a közös gondolkodásban. Kéri a segítséget abban, hogy közösen határozzák meg
a fontos célokat, melyekkel egyetértenek. Ennek a részét képezte az is, amikor valamennyi
kaposvárit egy véleménykérő levélben keresett meg, soha nem látott mértékben érkeztek a
visszajelzések, hogy mit tartanak fontosnak a város jövőjét tekintve. Ide illik az is, amikor a
kaposváriakkal kérte a találkozás lehetőségét, mely arról szól, hogy közösen értekezzenek az
előttük levő évtizedekről. Látszik a beszélgetésekből, hogy azokat az értékeket, melyeket
fontosnak tartottak 2010-ben és ezek mellett alakították ki a költségvetésüket és hozták meg a
döntéseiket a munka, a család, az otthon, a rend, az egészség, a biztonság továbbra is a
kaposváriak közös értékeként szerepelnek. Ugyanakkor már látszik és körvonalazódik, hogy mi
az a négy pont, amelyben konszenzus fogalmazódik meg, sőt akarat is, hogy e tekintetben
tovább lépjenek. Ezek visszajöttek a véleménykérő levelekben, de megfogalmazódtak a
beszélgetések alkalmával is. Továbbra is a legfontosabb közös értékük a munka, figyelembe
véve a munkaügyi statisztikát – és az utóbbi hónapokat is figyelembe véve – az elmúlt 20 év
legkevesebb munkanélkülije van Kaposváron, és az elmúlt 20 év legnagyobb
foglalkoztatottságát tudhatják maguk mögött. Úgy tűnik ez a folyamat már tartóssá válik, így
nem csupán álom a teljes foglalkoztatottság elérése. Viszont az már látszik, hogy az
elkövetkező években a kaposvári munkabérek, jövedelmek alakulásában növekedést várhatnak
el. E tekintetben alakítják ki azokat a teendőket és programokat, amelyek előttük állnak, mert
nem lehet kevesebb a céljuk, minthogy a kaposvári munkabérek a magyarországi nagyvárosok
munkabérének első feléhez tartozzanak. A kaposváriak egyértelmű akarata az volt, hogy azokat
a munkaadókat támogassák elsősorban, amelyek ezt a cél elérését segítve az átlagnál magasabb
munkabért adnak. A bérek mellett nagyon fontos feladatnak tekintik nagyon sokan a
családpolitikát és a népesedés csökkenése elleni harcot. Kaposváron is demográfiai válság van
1981 óta, fontos célkitűzésként kell megfogalmazniuk 2030-ra, hogy több gyermek szülessen
Kaposváron, mint ahányan időseik közül itt hagyják őket. Számíthatnak arra, hogy a Gyarapodó
Kaposvárért Program bővítve lesz és ki lesz terjesztve még ebben az esztendőben annak
érdekében, hogy ez a cél minél előbb elérhető legyen. Nem kevesebb a cél, mint az, hogy ha
egyszer a gazdasági válságot a kaposváriak közössége sikerrel le tudta győzni, akkor a
demográfiai válságból is győztesen kerüljön ki. Harmadik közös cél az egészség, megmaradva
a következő közös értékük mellett. Megalakították a Kaposvári Egészségtanácsot, olyan neves,
pályájukban sikert elérő embereket kért meg ebben a tanácsban való részvételre, akik közös
munkával közös gondolkodással, a kaposváriakkal együtt – szintén ki fogják kérni mindenkitől
e tekintetben a véleményét – ezt a célt elérjék. Felkérte dr. Papp Lajos szívsebész professzor
urat, aki örömmel vállalta ebben a munkát, Moizs Mariann főigazgató asszonyt, dr. Repa Imre
professzor urat. De mivel nem csak a testi egészségről van szó, hanem az egészség összetett
fogalom, benne kell legyen a lelki, mentális egészség is, mert így teljesek együtt Varga László
megyéspüspök is vállalta az ebben való munkát. dr. Horn Péter akadémikus rektor az, aki az
elsők között mondott igent ebben a munkában való részvételre, s örült, amikor prof. dr. Kovács
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Melinda akadémikus asszony is igent mondott. Mivel közös sikerük a kaposvári
élelmiszergazdaság és a húsüzem, ezért Giacomo Pedranzini urat is kérte, hogy legyen a
segítségükre. A célkitűzés az, hogy Kaposvár 2030-ra Magyarország egyik legegészségesebb
városa legyen. Negyedik az energiafüggetlenség, a kiszolgáltatottság megszüntetése, és hogy
Kaposvár továbbra is az országban a közüzemi díjak tekintetében a legkevesebbet fizető város
legyen, ezt a vívmányt megtartva, az energiafüggetlenség irányába tovább mennek. A cél az,
hogy olyan energiapolitikát folytassanak, amelyben Kaposvár továbbra is az energiaárakat
tekintve a legolcsóbb árakat fogja biztosítani, ehhez tartozik a környezetvédelem és a
klímavédelem. Ezek és még sokkal több pont az, ami az elkövetkező időszakban meghatározzák
munkájukat. A sajtóból értesülhettek arról, hogy Áder János köztársági elnök volt a vendége a
városnak, értesülhettek a Németh István Program állásáról is. Szóban is meghívja valamennyi
képviselőt a május 4-ei Kaposvári Aréna ünnepélyes átadására. Azt követően pedig május
végén az új versenyuszodát fogják átadni.
Kérte, hogy a meghívóban jelzett napirendi pontokon túl vegyék fel napirendre
- bírósági ülnökök megválasztásáról,
- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának LIFE hungAIRy című projektben
való részvételéről és partnerségi szerződés megkötéséről,
- az új versenyuszoda átadásáról és a 2019. évi kiemelt úszóversenyekről,
- valamint az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést.
Szavazás eredménye
#: 4781
Száma: 19.04.25/0/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 08:15
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

38/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére
- bírósági ülnökök megválasztásáról,
- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának LIFE hungAIRy című projektben való
részvételéről és partnerségi szerződés megkötéséről,
- az új versenyuszoda átadásáról és a 2019. évi kiemelt úszóversenyekről,
- valamint az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést.
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1. Előterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények
intézményvezetői,
valamint
tagintézmény-vezetői
megbízásainak
véleményezéséről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Csillag Gábor jegyző

2018. évi

3. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az
önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI.
26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Csillag Gábor jegyző
4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
5. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei
Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások
módosításáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
6. Előterjesztés „Virágosabb, zöldebb Kaposvárért” környezetszépítő versenyről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Herczeg Attila városgondnokság vezető
7. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek és ingatlan bérbeadásáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Balogh Beáta igazgató
8. Előterjesztés a Kaposvár, Tallián Gyula közben a 776/4 hrsz-ú ingatlanon lévő
hidrofor ház bontásáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Balogh Beáta igazgató
9. Előterjesztés a Kaposvár, Szigetvári u. 117/b. szám alatti 6941/12 hrsz-ú ingatlan
átjárási szolgalmi joggal való terheléséről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Balogh Beáta igazgató
10. Előterjesztés a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 2016-2017. évi
fejlesztési feladatainak módosításához kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásokról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Balogh Beáta igazgató
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11. Előterjesztés Kaposvár hosszú távú turisztikai fejlesztési irányaira vonatkozó
javaslatokról
Előterjesztő:
Pintér Attila tanácsnok
Közreműködik:
Jenei Zoltánné igazgató
12. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
13. Előterjesztés a Partnerségi egyeztetés lezárásáról (M15/2019-OTÉK II. rész
módosítás kapcsán)
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Kovács Katalin igazgató
14. Előterjesztés Kaposvár településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Kovács Katalin igazgató
15. Tájékoztató a 2018. évi közbeszerzésekről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Szirják Imréné igazgató
16. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2018. évben benyújtott
pályázatokról és azok eredményéről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Szirják Imréné igazgató
17. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 1. szám alatti 320 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Balogh Beáta igazgató
18. Előterjesztés az óvodák alapító okiratainak módosításáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
19. Előterjesztés a TOP-6.2.1-19 kódszámú "Bölcsődei férőhelyek kialakítása,
bővítése" elnevezésű felhívásra benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó
együttműködési megállapodásról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Szirják Imréné igazgató
20. Előterjesztés
a
Kaposgrid
Projekt
Megállapodásának 2. számú módosításáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Kovács Katalin igazgató

Konzorciumi

Együttműködési

21. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
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22. Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I.-II. havi teljesüléséről és az önkormányzati
hátralékok alakulásáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Balogh Beáta igazgató
23. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2019. I. negyedév)
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
24. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztásáról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
25. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának LIFE hungAIRy
című projektben való részvételéről és partnerségi szerződés megkötéséről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Kovács Katalin igazgató
26. Előterjesztés az új versenyuszoda átadásáról és a 2019. évi kiemelt
úszóversenyekről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Jenei Zoltánné igazgató
27. Előterjesztés alapítványi támogatásokról
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
Balogh Beáta igazgató
Zárt ülésen:
28. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
29. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
30. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
31. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
32. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
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33. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kijelölése egyedi közgyűlési döntéssel
Előterjesztő:
dr. Csillag Gábor jegyző
Közreműködik:
dr. Farkas Edit aljegyző
34. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt
kiszabott közigazgatási bírság elleni fellebbezésről
Előterjesztő:
Szita Károly polgármester
Közreműködik:
dr. Gróf Regina irodavezető
-----1. Előterjesztés a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények
intézményvezetői, valamint tagintézmény-vezetői megbízásainak
véleményezéséről ---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester köszöntötte a meghívott pályázókat. Az előterjesztés arról szól,
nem mint fenntartói minőségben, hanem mint kaposvári képviselő-testületként véleményt
mondjanak az igazgatói pályázatokról. A pályázók már mind régóta igazgatók, hosszú
évtizedek óta élvezhetik a társaságukat és munkájukat, büszkeséget okozva szülőnek,
nagyszülőnek és a városnak is, hogy ilyen jó kézben vannak az iskoláik. Nagyon örült a
pályázatokban megfogalmazott céloknak és annak is, hogy nem engedtek abból, amit korábban
is képviseltek.
-----Kérdések----Felder Frigyes tanácsnok megragadná az alkalmat, hogy volt a Pécsi Utcai Általános
Iskolában egy olyan eset, amelyben kényszerítették a várost, hogy felmenő rendszerben
szüntesse meg ezt az intézményt. Ezekről a tapasztalatokról egy pár szót, ha mondanának. Ez
hogy működik, mik a tapasztalatok? Véleménye szerint ez egy nagyon elhibázott dolog volt,
sajnálja, hogy ez történt.
Szita Károly polgármester örül annak, hogy Horváth Edit igazgató asszony ismét pályázott
és továbbra is igazgató akar lenni ebben az intézményben. Megköszönte igazgató asszonynak
a munkáját és minden általános iskolai igazgatónak, hogy partner volt abban, hogy mindabból,
ami történt a legkevesebbet érezhessen meg a gyerek. Képviselő úr kérdezze meg nyugodtan
igazgató asszonyt, most ezt a kérdést nem tűzi napirendre, el fogják mondani véleményüket.

-----Hozzászólások----dr. Giber Vilmos tanácsnok gratulált a bizottsági véleményekhez, úgy gondolja, hogy
Kaposvár iskolái jó kezekben vannak. Az volt a kérése, hogy erről az útról ne térjenek le, végig
olvasva a pályázatukat ez a sokszínűség biztosíték arra, hogy Kaposvár köznevelése
hosszútávra jó kezekben van és biztosítja majd azokat a kiművelt embereket, amelyekre
Kaposvárnak szüksége van. Mindannyiuknak gratulált.
7

Szavazás eredménye
#: 4782
Száma: 19.04.25/1/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 08:22
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

39/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott
intézmények
intézményvezetői,
valamint
tagintézmény-vezetői
megbízásainak
véleményezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozta:
1. A Közgyűlés Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi
Általános Iskola intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére benyújtott pályázatát
támogatja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő:
2019. április 26. (közlésre)
2. A Közgyűlés Molnár Anna, a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és
Gimnázium intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére benyújtott pályázatát
támogatja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő:
2019. április 26. (közlésre)
3. A Közgyűlés Horváth Edit, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Pécsi
Utcai Tagiskolájának tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére
benyújtott pályázatát támogatja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő:
2019. április 26. (közlésre)
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4. A Közgyűlés Puska Zoltán, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Zrínyi
Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolájának tagintézmény-vezetői
(magasabb vezetői) munkakör betöltésére benyújtott pályázatát támogatja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő:
2019. április 26. (közlésre)
5. A Közgyűlés Kromjákné Hilt Angella, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános
Iskola Toponári Tagiskolájának tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) munkakör
betöltésére benyújtott pályázatát támogatja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő:
2019. április 26. (közlésre)
6. A Közgyűlés Delyné Horváth Andrea, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános
Iskola Honvéd Utcai Tagiskolájának tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) munkakör
betöltésére benyújtott pályázatát támogatja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő:
2019. április 26. (közlésre)
7. A Közgyűlés Jakó Zoltán, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Gárdonyi
Géza Tagiskolájának tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére
benyújtott pályázatát támogatja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő:
2019. április 26. (közlésre)
8. A Közgyűlés Varga János, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Benedek
Elek Tagiskolájának tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére
benyújtott pályázatát támogatja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő:
2019. április 26. (közlésre)
Szita Károly polgármester gratulált és megköszönte a részvételt mindenkinek. Szép napot és
jó munkát kívánt!
-----2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----
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Szita Károly polgármester ebből az előterjesztésből jól látszik az évszázad beruházási
programjának, a Németh István Programnak a jelenlegi állása. Örömmel tájékoztatta a
képviselőket, hogy a három évvel ezelőtt elkezdett program – amely több elemből áll és már
bőven meghaladja a 180 milliárd forintot – jó ütemben folyik, sőt vannak olyan beruházásai,
amelyek már el is készültek. Ha sikerül kivitelezőket találni 2020. év vége lesz, amikor azt
mondhatják, hogy a Németh István Programba lefektetett célok teljesülnek. Akik részt vettek
az átadásokon, avatásokon láthatták, hogy milyen örömet okoztak ezekkel a beruházásokkal a
kaposváriaknak. A legfontosabb cél az, hogy a munkák befejezésével mindenki elmondhassa
azt, hogy olyan körülményeket tudtak teremteni, amivel a kaposváriaknak jobb lett.
Tájékoztatást adott a megvalósult beruházásokról. Elkezdődtek azok a munkák is, amelyekről
eddig keveset hallottak, de ütemszerűen folynak, vagy most kezdik el, például a Füredi ipari
park és a Malom utca infrastruktúra fejlesztése. Jó ütemben folyik az új 33 ha ipari park teljes
közművesítése is. A Nostra bontása befejeződött, a közbeszerzési kiírás a napokban – a
régészeti munkák végeztével – megtörténik. Régészeti munkával kapcsolatban elmondta, több
helyen folynak feltárások és lehet ott, ahol várfal maradványokat találtak az épületet arrébb
fogják tolni, ezért a terveket is módosítani kell. A Dorottya-ház felújítása folyik, sok olyan
dolgot találtak, amiből látszik, hogy felelőtlen gazdái voltak az épületnek. Az Aréna műszaki
átadása megtörtént, az uszoda és a 67-es út munkái folynak. Tájékoztatást adott arról, hogy
elkészült a Deseda Kempingnek a kiviteli terve, már engedélye is van, így a közbeszerzés a
napokban kiírásra kerül, 2020 végére várható a befejezése. A Gyarapodó Kaposvárért Program
keretén belül több célt is támogatnak, melynek része a védőoltások támogatása is. Több olyan
példaértékű dolgot csináltak, amire a Kormány is felfigyelt, így került elindításra a HPV elleni
védőoltás. Ezt az állam már finanszírozza, de ilyen a bárányhimlő elleni védőoltás is, melyet a
város finanszírozott eddig. Tájékoztatást adott a Gyarapodó Kaposvárért Program keretén belül
nyújtott támogatásokról. Elmondta, hogy lecserélték a város régi közterület figyelő kameráit
sokkal korszerűbbekre, a rendszer bővítésére pedig kiírják a közbeszerzést. Az év végére 314
kamerára bővül a rendszer, melynek költségvetési vonzata benne van az előterjesztésben.
Tájékoztatást adott a városban megvalósuló programokról. Elmondta, soha nem volt olyan erős
a költségvetés, mint most, soha nem rendelkeztek annyi tartalékkal, mint amivel most
rendelkeznek. Az elmúlt esztendőben 12,5 milliárd forinttal nőtt a város vagyona, ebben
jelentős részt képvisel a már elkészült értéknövelő Németh István Program keretén belül
elkészült beruházások. Erősödik a város gazdasága, nő az adóbevételük. Kiemelte a dombóvári
úton megvalósuló napelem parkot, melyről tájékoztatta a testületet. Tájékoztatást adott arról,
hogy 498 kollégájuknak, akik nem vezető beosztásúak, összesen 60 millió forint juttatást
nyújtanak. Büszkén mondta, hogy nagyon sikeres évet zártak, de az idei év még erősebb és még
sikeresebb lesz.
-----Kérdések----Pintér Attila tanácsnok a társaságok lejárt kötelezettségeiről szóló mellékletben lehet látni,
hogy a lejárt szállítói állományok a Kapos Holding Zrt. és tagvállalatai esetében rendkívüli
mértékben megnövekedett 2018. december végére. Ez majdnem 300 %-os növekedést
eredményez és ennek oka elsősorban a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nél keresendő,
ahol közel 600 %-os emelkedés látható 2017. decemberéhez képest. Mi ennek az oka?
Szita Károly polgármester a holding struktúrának mindig az a lényege – amely nem csupán a
közszolgáltatásokkal foglalkozik, hanem több cége is van –, hogy a tagvállalatok esetén forrást
a finanszírozási nehézségeiben az egyik helyről a másikra tegye. Az adósságait is egyébként
egyik helyről a másikra csoportosítja át ebben a struktúrában. Év végére valahogy mindig úgy
jön ki, hogy az önkormányzati támogatásokon felül, ami hozzátartozik a veszteség
finanszírozásához eredményeket tudjon produkálni. Így van ez most is, legnehezebb helyzetben
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pillanatnyilag a hulladékszállítás van, nem kapják meg időben a pénzt. Időnként utalja a
beszedett szemétdíjakat a holdingnak. Minden év elején megadnak egy szorzószámot, mi az,
amibe kerül, viszont időben a likviditást, hogy ki tudják egyenlíteni, nem minden esetben jön
meg az NHK-tól a pénz.
-----Hozzászólások----dr. Szép Tamás tanácsnok szerencsés időszakban élnek, szerencsések 2018-ban és 2019-ben
is, de nem csak a szerencse miatt. Jó döntéseket hoztak megfelelő időben, véleménye szerint is
ez lesz az egyik legsikeresebb időszak a fejlesztés tekintetében Kaposvár életében.
Polgármester úr említette a turisztikai fejlesztések között a Nostra, illetve a kaposi vár területét.
Nagyon fontos munkát végeztek a régészek, a helyszínen járva úgy érzékeli, hogy célszerű
lenne pár héttel a régészeti feltárás idejét meghosszabbítani és ehhez anyagi támogatást is
biztosítani, még akkor is, ha ezzel a befejezési határidő eltolódik. A feltárási adatok miatt eléggé
át kell tervezni a várkert projektet, mert szintbeli eltérések vannak, új dolgok kerültek elő. Újra
kellene terveztetni, és utána kellene a közbeszerzést és a kivitelezést megkezdeni.
Pintér Attila tanácsnok említette polgármester úr a helyi adóbevételeket, hogy 2019-ben
növekedni fognak. Tegyék hozzá, ha a helyi adóbevételek közül csak az iparűzési adót emelik
ki, akkor a hozzájuk hasonló nagyságrendű városok esetében, az itteni iparűzési adó a
legalacsonyabb. Említette, hogy a városnak nincs tartozása, de rögzítsék a tisztán látás miatt,
hogy a szerződött kötelezettségek, illetve kezességvállalások összesen 1,2 milliárd forintot is
meghaladnak. Ebből a legmagasabb tételt emelte ki az élményfürdőt létesítő projekttársaság
megvásárlásának a költségét. Ezt lehet nem adósságnak nevezni, de tegyék hozzá, hogy
Kaposvárnak ilyen kötelezettségei vannak.
Szita Károly polgármester megfontolja Szép Tamás képviselő úr felvetését, bár vannak
kötöttségeik, melyek határidőkről is szólnak. Megköszönte az előre mutató hozzászólását
képviselő úrnak.
Szavazás eredménye
#: 4783
Száma: 19.04.25/2/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 08:48
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00
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40/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat 2018.
évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról készített beszámolót.
1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2018. évi maradvány elszámolás során a 10.c. melléklet
alapján az önkormányzati költségvetési szerveknél keletkezett, a felügyeleti ellenőrzés által
megállapított kötelezettségvállalásokon felüli, szabad maradványokat elvonja, míg a
kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet pénzeszközátadásként
biztosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. április 30.

2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az intézményi személyi juttatások összevont maradványa
(kivéve Polgármesteri Hivatal és Városgondnokság) 50 %-át egyszeri személyi juttatás
kifizetésére biztosítja a szabad maradvány terhére. A keretösszeg létszámarányosan az
óvodákban a pedagógus munkát közvetlenül segítő és technikai dolgozók, a gyakornoki
besorolású pedagógus foglalkoztatottak, a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál,
a Sportközpont és Sportiskolánál, a kulturális intézményeknél és a Kaposvári Szociális
Központnál a magasabb vezető beosztású dolgozók kivételével kerül felosztásra. A 55.334
e Ft felosztható keretből az önkormányzati fenntartású intézmények részére (10. d.
melléklet szerint) 39.678 e Ft személyi juttatás és 7.738 e Ft munkáltatót terhelő járulék,
míg a Kaposvári Szociális Központ kapcsán a Kaposvár-Sántos Szociális
Intézményfenntartó Társulás részére bruttó (járulékkal együtt) 7.918 e Ft kerül lebontásra.
A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága közalkalmazottai részére
egyszeri differenciált személyi juttatás és járulékai kifizetésének fedezetére 2.660 e Ft
pénzügyi fedezetet biztosít.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. április 30.

3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2018. évi maradvány felügyeleti ellenőrzéséről szóló
jegyzőkönyvben az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek vonatkozásában
javasolt intézményi igények pénzügyi fedezetére a 10. d. mellékletekben meghatározott
célokra (az egyszeri személyi juttatás nélkül) mindösszesen 161.286 e Ft-ot biztosít a
szabad maradvány terhére.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. április 30.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2018. évi maradvány
felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben foglaltak alapján a Kaposvári Szociális
Központ a 2018. évben vállalt áthúzódó kötelezettségeit meghaladó 7.122 e Ft intézményi
maradvány összegével csökkenti a Kaposvár és Sántos Intézményfenntartó Társulás 2019.
évi támogatását. A közgyűlés a 2018. évi maradvány felügyeleti ellenőrzéséről szóló
jegyzőkönyvben foglaltak alapján a javasolt célok pénzügyi fedezetére 8.538 e Ft-ot biztosít
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a szabad maradvány terhére a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás
részére.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. április 30.

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 2018.
évi túlfinanszírozása miatt elrendeli az intézmény 2018. évi gazdálkodásának átfogó
felügyeleti ellenőrzését.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

dr. Csillag Gábor jegyző
Kiss Brigitta ellenőrzési irodavezető
2019. szeptember 30.
Szavazás eredménye

#: 4784
Száma: 19.04.25/2/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 08:49
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 10/2019.(V.7.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és maradvány
elszámolásáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
-----3. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az
önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló
29/1996.(VI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester az előterjesztés tartalmaz újdonságokat is, szerepel benne egy
oktatási és innovációs központnak a kialakítása. Palkovics miniszter urat látja vendégül május
közepén, ennek a tényleges jövőképét majd akkor fogják bejelenteni. 500 millió forint
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támogatást már megkapták, szerepel a költségvetésben. Másik eleme, ami szintén szerepel már
a költségvetésben 120 millió forint, kiírják a közbeszerzést és megtervezik a wellnes hotelt. Itt
is az az elképzelésük, hogy a leendő üzemeltetők már vegyenek részt a tervezési
folyamatokban. Megvásárolták a Jégcsarnokot, az elmúlt 29 évben nem volt olyan erős a város,
mint jelenleg, ez is megjelenik a költségvetés módosításában. Az új létesítmények
üzemeltetéséről is döntenek az előterjesztés kapcsán. Három új intézményről beszélhetnek az
Aréna, a Színház és az Uszoda, melynek üzemeltetésére 200 millió forintot biztosítanak a
céltartalékban. A tényleges üzemeltetési költségek ismeretéig ebből a 200 millió forintból
előlegeznek meg pénzt. A tényleges üzemeltetési költségek tudatában pedig majd beépül az
összeg a költségvetésbe. Az Arénát megkapja a Sportközpont és Sportiskola üzemeltetésre,
azért is mert lehetőségük lesz arra, hogy azokat a létesítményeket, amelyek a társasági adót
igénybevevő sport egyesületek használnak, a jelenleg érvényben levő jogszabályok alapján
létesítményenként az üzemeltetési veszteség 50 %-ára lehet pályázatot benyújtani, maximum
létesítményenként 300 millió forintig, azonban ezek a pályázatok még nem kerültek kiírásra.
Ebben az esetben az Arénánál a sportiskola vonatkozásában szerepel a jégkorong és a
kosárlabda is, megnyílik a lehetőség, mint üzemeltető élhessen ezzel a pályázati lehetőséggel.
Labdarúgás esetében a Bene Akadémia fog bejönni üzemeltetőnek, így meg van a lehetősége,
hogy pályázatot tudjon benyújtani. Uszoda esetében a vízilabda lehet az igénylő, de mivel még
nincs kiírva pályázat egyelőre a Holding lesz az üzemeltető, s ha majd lesz lehetőség váltani, a
testület elé terjesztik. Már szerepeltetik a költségvetésben a közvetlen Európai Uniós
finanszírozásból megvalósuló, Kaposvár gesztorságával hat várost összefogó energia
hatékonysági beruházásukat, amit ELENA-nak neveznek. Az Európai Bizottsággal kötöttek
egy szerződést 1 milliárd forintról, mely ennek a projektnek az előkészítését jelenti vissza nem
térítendő támogatásként, ez a hat városra vonatkozik. A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét azért
fogják ma tárgyalni, mert abban szerepel a plusz foglalkoztatás ezzel kapcsolatosan, Kaposvár
lesz a foglalkoztató ideiglenesen. Energiafüggetlenséget, energiahatékonyságot eredményező
beruházás sorozatok lesznek az esetek jelentős részében a megújuló energia felhasználásával,
kereskedelmével.
-----Kérdések----Pintér Attila tanácsnok a 2018. évi általános maradványtartalék terhére születtek döntések,
egyik a Dorottya-ház kulturális, turisztikai célú hasznosítása új kiállítási koncepcióval, ami
miatt módosítani kell az eredeti tervet. Kérdése volt, mi ez az új kiállítási koncepció? A Csiky
Gergely Színház részére adott 30 millió forint többlettámogatást mi indokolta?
dr. Szép Tamás tanácsnok az előterjesztés tartalmazza az informatika és innovációs képző
központot a kórház Déli-tömbjében. Kérdése volt, van-e már szerződés, vagy előszerződés a
bérlőkkel? Ha képző központ lesz, akkor iskola jellegű oktatási központ is, tudják-e ki fogja
működtetni?
Kováts Imre képviselő a közlekedési szakemberek véleménye szerint a közösségi közlekedési
központ beruházás kapcsán megépülő Hársfa utca-Baross G. utca kereszteződésben épülő
felüljáró jelentősen megnöveli Fő utca-Hársfa utca csomópont forgalmát. A kereszteződés
korábban is nagy forgalmú és balesetveszélyes volt, melyet igazol, hogy polgármester úr már
2010-ben azt mondta, hogy körforgalmat építenek Fő utca-Hársfa utca csomópontnál ez a
Kaposvár a legfontosabb 2010-ben készült várospolitikai program keretében ígéret volt.
Kérdése, miért nem szerepel a közlekedésbiztonsági beruházások között Fő utca-Hársfa utca
csomópontnál a körforgalom építése? A Rákóczi Stadion – a Kórház Déli tömbjében
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kialakításra kerülő beruházások kapcsán – egyre közelebb kerül a belvároshoz. Ezért is vetette
fel több alkalommal, hogy a Rákóczi Stadion Pécsi utca felőli része gondozatlan, illegális
szemétlerakóként működik. Ez a körülmény méltatlan a belvároshoz. Többször ígéretet kapott,
hogy a Városgondnokság rendet fog csinálni, azt gondolja, még inkább felvetődik ez a kérdés,
hisz a szalagkorlát is ki lesz cserélve. Kérdése, belátható időn belül a Rákóczi Stadion láthatóvá
válik-e a vendégeik előtt? Amikor az elmúlt évben helyi médiákban nyilatkozta polgármester
úr, hogy felújították az orvosi rendelőket, azt kérdezte, miért maradt el a Cukorgyár közben
lévő orvosi rendelők régóta tervezett korszerűsítése. Azt a választ kapta, hogy ebben az évben
sor kerül arra is. Sem a 2019-es elfogadott költségvetésben, sem a jelen módosításban nem
szerepel a rendelő felújítása. Kérdése, miért marad el ismét a régóta tervezett és felmért orvosi
rendelők felújítása? Mindenre jut pénz, erre miért nem? Sokan gondolták – köztük ő is – hogy
az Aréna megépítésével egyidejűleg megújul az atlétika pálya környezete is, amely évek óta
leromlott állapotban van, ráadásul az Aréna építői felvonulási területként használták az atlétika
pálya nézőtéri részét. Költségvetésben ezzel nem találkozott, kérdése, miért maradt el az
atlétika pálya felújítása? Mikor kerül sor az atlétika pálya Buzsáki utca felőli, egyre jobban
csúszó rézsű stabilizációjára, hisz ennek megvalósítására tanulmány is készült? Deseda
kemping esetében már szóvá tette, amikor Miniszterelnök Úr itt volt 4 milliárdot ígért a
megvalósításra, a kormány.hu oldalon is ez az összeg szerepel. Amikor szóvá tette azt ígérte
polgármester úr, hogy el fog járni, közben 2,5 milliárd szerepelt a 2018. évi költségvetésben,
és egy nyilatkozata szerint már csak 2 milliárd van a Deseda kempingre. Kérdése volt, milyen
műszaki tartalom csökkenésével kell számolni, a majdani üzemeltető milyen javaslatokkal élt
a műszaki tartalom csökkentésére vonatkozóan? A 2018. évi költségvetés 11 millió forintot
irányzott elő a „Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok”-ra, melynek
a fele teljesült, így a 2019. évi költségvetésben is szerepel, vélhetően a napokban befejeződik a
tervezés. Van-e szándék arra, hogy a kemping kivitelezésével egyidejűleg megtörténik a
homokos strand kivitelezése is? Az elmúlt évben egymillió forintot költöttek a Deseda víztározó
vízminőségének javításához kapcsolódó tervezett halgazdálkodási modellre. Kinek készült a
halgazdálkodási modell, tekintettel arra is, hogy a Deseda víztározón a kizárólagos halászati-,
és horgászati jogot gyakorló Kaposvári Sporthorgász Egyesület nem tud halgazdálkodási
modell készítéséről? Az előterjesztésben egy millió szerepel a desedai busa halpusztulásnak a
kármentéséhez. A Városgondnokság részére 6,5 millió forint összeget biztosít a költségvetés a
„nagyobb beruházások” kapcsán közterületre kiültetendő közel 570 db fa támaszának
költségeire. A bizottsági szakaszban nem derült ki, melyek azok a nagyobb nagyberuházások,
ahová 570 fa kerül kiültetésre? Nem a kivitelezőnek a költségvetésében szerepel ez az 570 fa,
miért a Városgondnokságot fogja terhelni fa támaszának a költsége? A minapi szakmai
konferencián elmondta, hogy a korábbi távhő hálózaton történt korszerűsítések 50 százalékos
fogyasztói igény csökkenést eredményeztek, ez kapacitás kihasználatlanságot vont maga után.
Ezért döntött úgy a város, hogy fogyasztókat kapcsol be, és a 18 fogyasztó bekapcsolása meg
is történt. Az önkormányzatok energetikai korszerűsítése, amely szintén energiafelhasználás
csökkenést fog eredményezni, szintén a nyár végére befejeződik, ami 2,5 milliárdba került. Az
ELENA program szintén azt célozza, hogy csökken az energiafogyasztási igény. A fűtési idény
elején meggyőződhet a távhő szolgáltató, hogy a jelenleg beépített hőtermelő kapacitások
megnyugtató módon kielégítik a város jelenlegei, később csökkenő távhő igényét. Kérdése volt
– a 15 MW-os fűtőmű nélkül – milyen újabb fogyasztók bekapcsolását tervezik a 15 MW
teljesítmény növekedés kihasználása érdekében, ami 2020 végén fog csak belépni a tervezett
időpont helyett? Alternatíva lehet-e a 12-15 MW feleslegessé váló földgáztüzelésű kazánblokk
leállítása? Saját hatáskörben 350 eFt-t fizetett az önkormányzat a társasági adó hatálya alá
tartozó kaposvári gazdálkodó szervezetek adatait tartalmazó adatszolgáltatás teljesítéséért.
Kitől kérték meg a kaposvári gazdálkodó szervezetek adatait? Miért volt szükség a cégadatokra,
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tekintettel arra is, hogy az Adóügyi Iroda nyilvántartja a kaposvári cégek adatait? A cégek
adatait milyen célra kívánják felhasználni?
Szita Károly polgármester kérte, hogy a Dorottya-ház és a Deseda esetében feltett kérdésekre
Borhi Zsombor alpolgármester adjon választ.
Borhi Zsombor alpolgármester a Dorottya-ház kapcsán a megbízott turisztikai szakértők és
kollégáik álltak elő egy olyan javaslattal, hogy változtassák meg azt a tartalmat, ami a pályázat
beadása kapcsán, ami a Dorottya-ház belső tartalma lett volna. Erre megbízást adtak egy
cégnek, mely jelenleg folyamatban van, várhatóan a nyáron fog teljes mértékben elkészülni.
Abban bíznak, hogy egy egyedülálló kiállítás fog megjelenni és külön marketing stratégia is
fog készülni. A Desedával kapcsolatban nemcsak halgazdálkodási modellt készítettek a tavalyi
évben, lefolytattak egy közel egy éves vízminőség vizsgálatot, ami feltérképezte a tónak a teljes
vízgyűjtő területét. A tónak az eliszaposodását szeretnék megakadályozni, melyhez különféle
vizsgálatokat és tudást kell összegyűjteniük. A halfaunáját mérték fel a tónak, mely alapján tett
egy cég javaslatot, hogy milyen irányba kellene elmozdulni a haltelepítéseknek. A busa nagyon
káros halnak volt minősítve, mert olyan élőlényeket pusztít a tóban, amely az algásodást
megakadályozná. Az a rossz, ami most történik, hosszú távon a tónak sokkal jobbat jelent, mint
amekkora kárnak tűnik. Későbbiekben – szakhatóságokkal egyeztetve – egy teljesen új Deseda
rendeletet szeretnének a képviselő-testület elé terjeszteni.
Szita Károly polgármester a Balaton példáját vegyék figyelembe, a víz minősége több mint
10 éves munkának az eredményeként ért el a mostani szintre, hasonlót kell a Desedánál is
csinálni. A 80-as évek közepén telepítették be a busákat, a hozzáértő szakemberek véleménye
szerint a következő évben is szembesülniük kell busa pusztulással, mert kiöregedtek. A Horgász
Egyesületnek 1 millió forint támogatást adnak a haltetemek elszállításához. A színház esetében
elmondta, a többlettámogatásért meg kell küzdenie mindenkinek, automatikusan nem kap
senki. Az Innovációs Központ esetében már a szerződéskötések folynak. Felmerült az, hogy
indokolt-e a Fő utcára nem kinyitni az Innovációs Központot és a déli tömböt, mivel a BajcsyZsilinszky utcán kinyitották. Kérte, ennek nézzenek utána. Elmondta, sok mindenben más a
véleményük, de Kováts képviselő úr azon képviselők közzé tartozik, akik okkal és joggal veszik
fel a tiszteletdíjukat. Jól emlékszik képviselő úr, a Hársafa utca-Fő utca csomópontba piskóta
alakú körforgalmat akartak valamikor, ez benne volt a 2010. évi programban. Amennyiben a
közlekedési szakemberek indokoltnak tartják a Béla király utcai felüljáró megépítésével azt,
hogy jelentős forgalom növekedésre tekintettel megépüljön, meg fogják építeni. A Rákóczi
pálya Pécsi utcai oldalának a rendbetétele szerepel a költségvetésben, ebben az évben fog
elkészülni. Szintén ebben az évben készül el a Pécsi utca és Mező utcai csomópontnak a
korrekciója. A napirend előtti felszólalásában is azt mondta, hogy az orvosi rendelők
felújításának egy részét befejezték. Nem mondta, hogy ebben az évben, de minden orvosi
rendelő felújításra fog kerülni, mert ezt a programot végig akarja vinni. Az atlétika pályára
látogatókat teljesen rendezett környezet fogja várni, mert parkosítva lesz a környék. Az atlétikai
pálya esetében az Atlétikai Szövetségtől – több mint ígéretük van arra – 200 millió forintos
támogatást kapnak. Elkészítették a Buzsáki partfalnak a tanulmánytervét, mely nagymértékben
meg fogja határozni az atlétika pálya helyreállítását. Kérte, mutassa meg képviselő úr hol
olvasta a 4 milliárdot a kempinggel kapcsolatban, mert Miniszterelnök Úrral 2 milliárd
forintban állapodott meg. Ebből az összegből egy nagyon szép kempinget fognak építeni.
Alpolgármester úr nem érintette, a vizsgálatsorozat része a strand részének az iszapkezelése is,
a komplexumot együtt kell kezelni. A fatámaszok másról szólnak, hétfőn fog tartani egy
sajtótájékoztatót, mely a fatelepítésekről, gyérítésről, a fák visszametszésével fog foglalkozni.
Ez mind önkormányzati beruházásban lesz és az első ütemben lesz felhasználva az 570
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fatámasz, melyek 3-4 évig lesznek kint. A megújuló energiák használatával hasonló fog
bekövetkezni, új felhasználókat kell szerezni, de nem plusz energiatermelő kapacitással, hanem
a gáznak a kiváltásával. A NAV-tól kért információt fel is használták, melyben azt kérték kik
azok, akik társasági adót fizetnek be. Megkereste Őket levélben és kérte a kaposvári sporthoz a
támogatásukat. Ezekkel az adatokkal nem rendelkeztek, ezért kellett a NAV-tól megkérni.

-----Hozzászólások----Nagy Attila tanácsnok az elmúlt percekben sokat beszéltek a Desedáról. Felhívná a figyelmet
a partvédelemre, hogy ne folytatódjon az erodálódása, fontos lenne ezt is biztosítani.
Pintér Attila tanácsnok nem nagy tételről van szó, ami a Dorottya-ház megváltozott turisztikai
hasznosításának terveit illeti, de amit alpolgármester úr mondott az érdekes. Azt állította, hogy
az új koncepció kidolgozása egy megbízás alapján még folyamatban van. Az előterjesztésben
viszont már az új koncepcióra hivatkoznak, ami azt feltételezi, hogy az új koncepció már készen
van.
Kováts Imre képviselő nehéz fogást találni a 2019-es költségvetési rendelet javaslaton, mert a
pótigények kielégítése, amely számos racionális megoldást ígér, ennek érvényesítése példa
nélküli. A foglalkoztatottsággal kapcsolatban elmondta, nincs adatuk, hogy hányan dolgoznak
a munkavállaló népességből Kaposváron, de az tény, hogy december óta 300 fővel nőtt a
munkanélküliek száma. Megjegyzi ez teljesen normális dolog, ugyanis az építőipar felszívta az
elmúlt évben azt a képzetlen munkaerőt, amelyet a szerkezetépítésnél lehetett használni.
Amikor jött a szakipari tevékenység akkor nem volt szükség már ezekre az emberekre, gondolja
emiatt nőtt meg a regisztrált álláskeresők száma. A Cukorgyár közben lévő orvosi rendelő
felújítását, ha módja lesz rá a jövőben is szóvá fogja tenni. A Desedával kapcsolatban elmondta,
áldatlan állapotok vannak, most már milliárdokat költöttek rá, a kaposváriaknak egy kedvelt
kiránduló helye, ha azt akarják, hogy megmaradjon, turisztikai vonzereje legyen, ezt a hal
dolgot generálisan felül kell vizsgálni. Felül kell vizsgálni az Egyesülettel kötött szerződést,
mert úgy tűnik, nem tudnak megbirkózni ezzel a feladattal, ezekkel a feltételekkel.
dr. Szép Tamás tanácsnok örömmel vette, hogy a költségvetés kiegészítésében a Donnerben
két lakossági igény tervezése is szerepel. A közlekedési központ építésével kapcsolatban olyan
információkat tudott meg, hogy a gyalogos felüljáró lejáró szakasza mellett van még 2-3
lakatlan épület, annak a kisajátítása még nincs betervezve. Ha ez megvalósulna egységes, szép
parkterülettel gazdagodnának, mivel az uszoda vett el területet a Jókai ligetből, erre lehetne
bővíteni a területet.
Szita Károly polgármester a Desedával kapcsolatos hozzászólásokat érintve, olyan havária
nem zárható ki soha, mint amilyen most van. A befektetés hasznosításához muszáj, hogy rend
legyen a Desedán, azért csinálták, hogy az ide látogató kaposváriaknak, horgász, vagy
sportturistáknak, a kirándulóknak a lehetőséget tudják biztosítani. Köszönetét fejezte ki a Kötél
Egyesületnek, hogy segíti a Sporthorgász Egyesületet, hogy ennek a dolognak mielőbb a végére
tudjanak jutni. Ez egy rossz döntésnek a következménye, ami most kialakult. A
munkanélküliséget illetően, mindig hónapot hónappal hasonlít össze. Amikor márciusi
munkanélküliségről beszél, akkor az előző év márciusi adattal hasonlítja össze, csak év végén
beszél az évről, a munkanélküliség alakulása szezonális. Eljutottak odáig, hogy nincs jelentkező
építőipari pályázatokra, kevés a kapacitás. A közlekedési központ építéséhez szükséges
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kisajátítás, az megfelelő kisajátítási eljáráson felül megy, ami nem tartozik közvetlenül az
építéséhez, azt nem lehet kisajátítani, ha nincs meg a megfelelő jogcím. Elkezdtek tárgyalni a
számukra megvásárolandó, aztán lebontandó ingatlanokról, de még messze vannak egymástól
az elképzelések az árban, de elkezdték már ezeket a tárgyalásokat.
Szavazás eredménye
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41/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2019. évi
költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat
hozta:
1.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a hat megyei jogú város konzorciumi partnerségével
megvalósuló ELENA projekt előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges humán
erőforrás biztosítása érdekében tagvárosonként 1 fő projektvezető és 1 fő asszisztens
álláshelyet, mindösszesen 10 álláshelyet létesít 36 hónap határozott időtartamra 2019.
május 1-jétől előreláthatólag 2022. április 30-ig, de legfeljebb a projekt fizikai
befejezésének időpontjáig. A személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó pénzügyi
fedezete a projekt költségvetéséből kerül biztosításra.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő:
2019. június 30.
2.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvári Sportközpont és Sportiskolának 2019. május
1-től a Jégcsarnok üzemeltetéséhez 3 fő jégmesteri álláshelyet biztosít határozatlan
időtartamra. Az álláshelyekhez 5.987 e Ft személyi és 1.184 e Ft szociális hozzájárulási
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adó fedezetet, a Jégcsarnok üzemeltetésének bruttó dologi kiadásaihoz 27.482 e Ft-ot
biztosít. A tervezett bruttó bevétel időarányos összegét 30.500 e Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő:
2019. június 30.
3.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolának 2019.
május 1-től az Aréna üzemeltetéséhez 1 fő takarítói álláshelyet, a meglévő 4 fő 6 órás
takarítói álláshelyeket 8 órára egészíti ki, valamint 2 fő műszaki álláshely minőségi
cseréjéhez és a vezetői bérek rendezéséhez összesen 6.703 e Ft személyi és 1.312 e Ft
szociális hozzájárulási adó előirányzatot biztosít. Az üzemeltetés dologi kiadásaihoz
20.000 e Ft-ot hagy jóvá, azzal, hogy a tényleges költségek, valamint az üzemeltetési Tao
támogatás ismeretében felülvizsgálja az üzemeltetéshez szükséges önkormányzati
támogatást.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő:
2019. szeptember 30.
4.) A Közgyűlés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratát az alábbi
módosítással hagyja jóvá:
Az alapító okirat 1.2.2.. - A költségvetési szerv telephelye(i) - pontjába beépül a
Jégcsarnok az alábbiak szerint:
„1.2.2.. - A költségvetési szerv telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Asztalitenisz csarnok

7400 Kaposvár, Zaranyi u.; Hrsz.: 4361/23

2

Kinizsi Edzőcsarnok

7400 Kaposvár, Kinizsi ltp; Hrsz.: 5381/58

3

Jégcsarnok

7400 Kaposvár, Zaranyi út 1. 4364/10 hrsz

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

5.)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. az Informatikai és Innovációs Képzőközpont
üzemeltetését előkészítő feladatokkal, és felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló
megállapodás aláírására.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő:
2019. június 30.

6.) A Közgyűlés a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről
szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
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7) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Nyugati temető Jutai utcai oldalánál kialakításra
kerülő parkoló kivitelezését Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága
közreműködésével valósítja meg, melyhez a költségvetési szerv részére 6 millió Ft-ot
biztosít az Önkormányzat 2019 évi költségvetési rendelete céltartalékában elkülönített
általános felhalmozási tartalék keret terhére.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság vezető
Balogh Beáta igazgató
Határidő:
2019. december 31.
8) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Közlekedési Zrt új cseri úti telephelyével
szemben lévő parkoló felújítási feladatainak lebonyolításával Kaposvár Megyei Jogú
Város Városgondnokságát bízza meg, melyhez a költségvetési szerv részére 4.200 e Ft-ot
biztosít az Önkormányzat 2019 évi költségvetési rendelete céltartalékában elkülönített
általános felhalmozási tartalék keret terhére.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság vezető
Balogh Beáta igazgató
Határidő:
2019. december 31.
9) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére a desedai
busa pusztulás miatt a haltetemek elszállítási és ártalmatlanítási költségeihez 1 millió Ft
támogatást biztosít az Önkormányzat 2019 évi költségvetési rendelete céltartalékában
elkülönített működési tartalék keret terhére.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő:
2019. május 31.
10) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Jézus Szíve Plébánia részére a Jézus Szíve
templom fűtés korszerűsítéséhez a pályázatban nem finanszírozott kiadások fedezetére
legfeljebb 5 millió Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2019 évi költségvetési rendelete
céltartalékában elkülönített felhalmozási tartalék keret terhére.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő:
2019. május 31.
11) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete 4.a
Egyéb szervezetek támogatása mellékletben a Kaposvári Jégcsarnok Kft részére
jóváhagyott működési támogatását visszavonja és a 59.100 e Ft-tal a céltartalékban
elkülönített működési tartalék keretet megemeli.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő:
2019. április 30.

20

12) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság
Családsegítő és Gyermekjóléti Központjában 2019. május 1-től 1 fő szociális munkás
álláshely zárolását feloldja, az álláshelyen 1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser
foglalkoztatását engedélyezi. A Közgyűlés a személyi juttatások és a szociális
hozzájárulási adó kifizetéséhez 2019. évben 1.631 e Ft forrást biztosít.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens
Határidő:
2019. május 1.
13) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő Nonprofit Kft.
üzemeltetésébe adja az új versenyuszodát és egyben felhatalmazza a Polgármestert a
közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. A versenyuszoda 2019. évi
működtetésének költségeit elszámolás alapján az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének céltartalékában az „Átadásra kerülő új létesítmények többletkiadási”
megnevezésű keret terhére biztosítja a Közgyűlés.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő:
2019. december 31.
14) A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi 15.006 e Ft-os túlkompenzációjából 8.600 e Ft
ellentételezést jóváhagy a Déli tömbben épülő informatikai képzőközpont üzemeltetési
költségeihez.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő:
2019. június 30.
Szavazás eredménye
#: 4786
Száma: 19.04.25/3/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 09:50
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
1
18
0
0
18

Szav%
Össz%
94,44
94,44
0,00
0,00
5,56
5,56
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 11/2019.(V.7.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító,
1/2019.(II. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról és az önkormányzati
intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996.(VI.26.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
-----4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4787
Száma: 19.04.25/4/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:09
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 12/2019.(IV.29.)
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
-----5. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei
Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások
módosításáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----
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-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4788
Száma: 19.04.25/5/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:10
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

42/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött
megállapodások módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő határozatot
hozta:
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás I.
fejezetének 5. pontját a következőképpen módosítja:
„I. 5. Az Önkormányzat az Ntv-ben meghatározottak szerint biztosítja a Nemzetiségi
Önkormányzat önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a Kaposvári
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján gondoskodik a működéssel,
gazdálkodással, testületi tevékenységgel kapcsolatos előkészítő, végrehajtási és ügyviteli
feladatok ellátásáról. A Hivatal a fentiek alapján a Nemzetiségi Önkormányzat számára
kizárólagos használatba, térítésmentesen irodát, illetve irodabútor használatot biztosít. A
további működési kiadásokhoz az Önkormányzat évente támogatást biztosít, amelyből a
Nemzetiségi Önkormányzat saját döntése alapján finanszírozhatja az internet, az
informatikai szolgáltatások, a telefon, az üzemeltetési anyag, az irodaszer, illetve a kisebb
tárgyi eszköz beszerzéseit, valamint az egyéb működési kiadásokat.”
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás I.
fejezetének 5. pontját a következőképpen módosítja:
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„I. 5. Az Önkormányzat az Ntv-ben meghatározottak szerint biztosítja a Nemzetiségi
Önkormányzat önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a Kaposvári
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján gondoskodik a működéssel,
gazdálkodással, testületi tevékenységgel kapcsolatos előkészítő, végrehajtási és ügyviteli
feladatok ellátásáról. A Hivatal a fentiek alapján a Nemzetiségi Önkormányzat számára
kizárólagos használatba, térítésmentesen irodát, illetve irodabútor használatot biztosít. A
további működési kiadásokhoz az Önkormányzat évente támogatást biztosít, amelyből a
Nemzetiségi Önkormányzat saját döntése alapján finanszírozhatja az internet, az
informatikai szolgáltatások, a telefon, az üzemeltetési anyag, az irodaszer, illetve a kisebb
tárgyi eszköz beszerzéseit, valamint az egyéb működési kiadásokat.”
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Német
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás I.
fejezetének 5. pontját a következőképpen módosítja:
„I. 5. Az Önkormányzat az Ntv-ben meghatározottak szerint biztosítja a Nemzetiségi
Önkormányzat önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a Kaposvári
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján gondoskodik a működéssel,
gazdálkodással, testületi tevékenységgel kapcsolatos előkészítő, végrehajtási és ügyviteli
feladatok ellátásáról. A Hivatal a fentiek alapján a Nemzetiségi Önkormányzat számára
kizárólagos használatba, térítésmentesen irodát, illetve irodabútor használatot biztosít. A
további működési kiadásokhoz az Önkormányzat évente támogatást biztosít, amelyből a
Nemzetiségi Önkormányzat saját döntése alapján finanszírozhatja az internet, az
informatikai szolgáltatások, a telefon, az üzemeltetési anyag, az irodaszer, illetve a kisebb
tárgyi eszköz beszerzéseit, valamint az egyéb működési kiadásokat.”
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Örmény
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás I.
fejezetének 5. pontját a következőképpen módosítja:
„I. 5. Az Önkormányzat az Ntv-ben meghatározottak szerint biztosítja a Nemzetiségi
Önkormányzat önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a Kaposvári
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján gondoskodik a működéssel,
gazdálkodással, testületi tevékenységgel kapcsolatos előkészítő, végrehajtási és ügyviteli
feladatok ellátásáról. A Hivatal a fentiek alapján a Nemzetiségi Önkormányzat számára
kizárólagos használatba, térítésmentesen irodát, illetve irodabútor használatot biztosít. A
további működési kiadásokhoz az Önkormányzat évente támogatást biztosít, amelyből a
Nemzetiségi Önkormányzat saját döntése alapján finanszírozhatja az internet, az
informatikai szolgáltatások, a telefon, az üzemeltetési anyag, az irodaszer, illetve a kisebb
tárgyi eszköz beszerzéseit, valamint az egyéb működési kiadásokat.”
5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával egyetértésben, az egymással kötött megállapodás I.
fejezetének 5. pontját a következőképpen módosítja:
„I. 5. Az Önkormányzat az Ntv-ben meghatározottak szerint biztosítja a Nemzetiségi
Önkormányzat önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi feltételeket és a Kaposvári
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján gondoskodik a működéssel,
gazdálkodással, testületi tevékenységgel kapcsolatos előkészítő, végrehajtási és ügyviteli
feladatok ellátásáról. A Hivatal a fentiek alapján a Nemzetiségi Önkormányzat számára
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kizárólagos használatba, térítésmentesen irodát, illetve irodabútor használatot biztosít. A
további működési kiadásokhoz az Önkormányzat évente támogatást biztosít, amelyből a
Nemzetiségi Önkormányzat saját döntése alapján finanszírozhatja az internet, az
informatikai szolgáltatások, a telefon, az üzemeltetési anyag, az irodaszer, illetve a kisebb
tárgyi eszköz beszerzéseit, valamint az egyéb működési kiadásokat.”
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Csillag Gábor jegyző
2019. május 15.

-----6. Előterjesztés „Virágosabb, zöldebb Kaposvárért” környezetszépítő
versenyről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

-----Kérdések nem hangzottak el.-----

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4789
Száma: 19.04.25/6/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:10
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

43/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város közgyűlése úgy határozott, hogy a „Virágosabb, zöldebb
Kaposvárért” környezetszépítő versenyre vonatkozó, a jelen előterjesztéshez csatolt pályázati
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kiírást jóváhagyja. A pályázat költségeire a Közgyűlés 2.000 e Ft támogatást biztosít a 2019.
évi költségvetési rendelet céltartalékában erre a célra elkülönített keret terhére.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
Herczeg Attila Városgondnokság vezető
2019. április 30.

-----7. Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek és ingatlan bérbeadásáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4790
Száma: 19.04.25/7/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:11
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
1
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
94,44
94,44
5,56
5,56
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

44/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő u. 14. szám alatti és 189 m 2
alapterületű üzlethelyiség célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot
érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. április
1. napjától 2020. március 31. napjáig tartó határozott, 1 éves időtartamra bérbe adja a
Molnár Gábor EV (7400 Kaposvár, Bartók u. 120.) szabadulós játék üzemeltetése
tevékenység céljára 40 000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért azzal, hogy amennyiben
Önkormányzatunk az ingatlan más célú hasznosítása mellett dönt, a bérleti szerződés
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egyoldalúan, 30 napra felmondható. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre
kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. május 31.

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő u. 26. szám alatti és 140,46 m 2
alapterületű üzlethelyiség célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot
érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. április
1. napjától 2022. március 31. napjáig tartó határozott, 3 éves időtartamra bérbe adja a TOPI
Kft. (7400 Kaposvár, Fő u. 26.) iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem, gyerekjáték
forgalmazása tevékenység céljára 208 330,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért azzal, hogy
amennyiben Önkormányzatunk az ingatlan más célú hasznosítása mellett dönt, a bérleti
szerződés egyoldalúan, 30 napra felmondható. A bérleti díj évente az infláció mértékével
emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. május 31.

3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő u. 34. szám alatti és 50 m 2
alapterületű üzlethelyiség célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot
érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. április
1. napjától 2022. március 31. napjáig tartó határozott, 3 éves időtartamra bérbe adja a
KAPOSMÉZ Bt. (7400 Kaposvár, Kinizsi ltp. 3.) egyéb élelmiszer kiskereskedelme, ezen
belül méz- és méhészeti termék, méhészeti eszközök forgalmazása tevékenység céljára
67 000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért azzal, hogy amennyiben Önkormányzatunk az ingatlan
más célú hasznosítása mellett dönt, a bérleti szerződés egyoldalúan, 30 napra felmondható.
A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket
nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. május 31.

4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Füredi u. 57-59. szám alatti és 183
m2 alapterületű üzlethelyiség célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot
érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. április
1. napjától 2022. március 31. napjáig tartó határozott, 3 éves időtartamra bérbe adja a
Competak Bt. (7400 Kaposvár, Füredi u. 57-59.) egyéb gyógyszer kiskereskedelem
forgalmazása tevékenység céljára 92 760,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért azzal, hogy
amennyiben Önkormányzatunk az ingatlan más célú hasznosítása mellett dönt, a bérleti
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szerződés egyoldalúan, 30 napra felmondható. A bérleti díj évente az infláció mértékével
emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. május 31.

5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd u. 14/c. szám alatti és 85
m2 alapterületű üzlethelyiség célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot
érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. április
1. napjától 2022. március 31. napjáig tartó határozott, 3 éves időtartamra bérbe adja a
EDISON 2006 Bt. (7400 Kaposvár, Honvéd u. 14/C.) használt műszaki kereskedés és
háztartási kisgép szervíz tevékenység céljára 100 644,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért azzal,
hogy amennyiben Önkormányzatunk az ingatlan más célú hasznosítása mellett dönt, a
bérleti szerződés egyoldalúan, 30 napra felmondható. A bérleti díj évente az infláció
mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt
terhelik.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. május 31.

6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd u. 49. szám alatti és 33 m2
alapterületű üzlethelyiség célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot
érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. április
1. napjától 2022. március 31. napjáig tartó határozott, 3 éves időtartamra bérbe adja a
„OTTHON” Lakásfenntartó Szövetkezet (7400 Kaposvár, Honvéd u. 49.) szövetkezeti
tulajdonban lévő lakóépületek fenntartása tevékenység céljára 39 370,- Ft/hó + Áfa bérleti
díjért azzal, hogy amennyiben Önkormányzatunk az ingatlan más célú hasznosítása mellett
dönt, a bérleti szerződés egyoldalúan, 30 napra felmondható. A bérleti díj évente az
infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok
a bérlőt terhelik.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. május 31.

7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Nemzetőr sor 8-9. szám alatti és
103 m2 alapterületű üzlethelyiség célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot
érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. április
1. napjától 2020. március 31. napjáig tartó határozott, 1 éves időtartamra bérbe adja a Sport
Szabadidő Klub Kft. (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 6.) iroda és raktározás tevékenység
céljára 30 000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért azzal, hogy amennyiben Önkormányzatunk az
ingatlan más célú hasznosítása mellett dönt, a bérleti szerződés egyoldalúan, 30 napra
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felmondható. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a
rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. május 31.

8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti és 6 m2
alapterületű irodahelyiség célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot
érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. április
1. napjától 2020. március 31. napjáig tartó határozott, 1 éves időtartamra bérbe adja a
DIPA-BUILD 2008. Kft. (7400 Kaposvár, Szántó u. 5.) generálkivitelezés, magas- és
mélyépítés műszaki tanácsadás, mérnöki szolgáltatás tevékenység céljára 1 700,- Ft/hó +
Áfa bérleti díjért azzal, hogy amennyiben Önkormányzatunk az ingatlan más célú
hasznosítása mellett dönt, a bérleti szerződés egyoldalúan, 30 napra felmondható. A bérleti
díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem
tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.
Az ingatlan használatára 2019. március 15. napjától 2019. március 31. napjáig - a 2019.
március 14. napján megszűnt bérleti szerződésben foglalt feltételekkel - használati
megállapodást kell kötni.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. május 31.

9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Füredi u. 12-14. szám alatti és 13,34
m2 alapterületű üzlethelyiség célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot
érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. április
1. napjától 2023. március 31. napjáig tartó határozott, 4 éves időtartamra bérbe adja a
Albertné Lantos Zsuzsanna EV. (7400 Kaposvár, Pécsi u. 209/A.) női fodrászat
tevékenység céljára 10 719,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért azzal, hogy amennyiben
Önkormányzatunk az ingatlan más célú hasznosítása mellett dönt, a bérleti szerződés
egyoldalúan, 30 napra felmondható. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre
kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. május 31.

10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd u. 51. szám alatti és 28,6
m2 alapterületű üzlethelyiség célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot
érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. április
1. napjától 2022. március 31. napjáig tartó határozott, 3 éves időtartamra bérbe adja a Szabó
József EV. (7400 Kaposvár, Bláthy O. u. 3.) kulcsmásolás, zárjavítás és szerelés
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tevékenység céljára 15 331,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért azzal, hogy amennyiben
Önkormányzatunk az ingatlan más célú hasznosítása mellett dönt, a bérleti szerződés
egyoldalúan, 30 napra felmondható. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre
kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. május 31.

11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Sávház III. lph. nyugati oldal fsz.
szám alatti és 50 m2 alapterületű raktárhelyiség célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati
ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. április
1. napjától 2022. március 31. napjáig tartó határozott, 3 éves időtartamra bérbe adja a HITEL Kft. (7476 Kaposszerdahely, Széchenyi u. 5.) informatikai cikkek raktározása
tevékenység céljára 28 346,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért azzal, hogy amennyiben
Önkormányzatunk az ingatlan más célú hasznosítása mellett dönt, a bérleti szerződés
egyoldalúan, 30 napra felmondható. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre
kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. május 31.

12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Sávház III. lph. nyugati oldal fsz.
szám alatti és 12 m2 alapterületű raktárhelyiség célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati
ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. április
1. napjától 2021. március 31. napjáig tartó határozott, 2 éves időtartamra bérbe adja Walter
József magánszemély (7400 Kaposvár, Sávház III. lph. 5/28.) személyes ingóság tárolása
tevékenység céljára 4 000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért azzal, hogy amennyiben
Önkormányzatunk az ingatlan más célú hasznosítása mellett dönt, a bérleti szerződés
egyoldalúan, 30 napra felmondható. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre
kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. május 31.

13.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő u. 95/B. szám alatti és 16 m2
alapterületű garázs helyiség célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot
érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. április
1. napjától 2020. március 31. napjáig tartó határozott, 1 éves időtartamra bérbe adja
Hornyák Dóra magánszemély (7400 Kaposvár, Fő u. 84. 2/17.) gépjármű tárolás
magánszemélyként tevékenység céljára 8 000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért azzal, hogy
amennyiben Önkormányzatunk az ingatlan más célú hasznosítása mellett dönt, a bérleti
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szerződés egyoldalúan, 30 napra felmondható. A bérleti díj évente az infláció mértékével
emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.
Az ingatlan használatára 2019. március 14. napjától 2019. március 31. napjáig - a 2019.
március 14. napján megszűnt bérleti szerződésben foglalt feltételekkel - használati
megállapodást kell kötni.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. május 31.

14.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Toponári u. 44. szám alatti és 72
m2 alapterületű üzlethelyiség célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot
érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. május
1. napjától 2022. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra bérbe adja Molnár Éva
EV. (7461 Kaposvár-Toponár, Meggyes u. 27.) fejlesztő és élménypedagógiai foglalkozás
gyermekek és felnőttek számára tevékenység céljára 8 661,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért azzal,
hogy amennyiben Önkormányzatunk az ingatlan más célú hasznosítása mellett dönt, a
bérleti szerződés egyoldalúan, 30 napra felmondható. A bérleti díj évente az infláció
mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt
terhelik.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. május 31.

15.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Sávház I. lph. keleti oldal fsz. szám
alatti és 39 m2 alapterületű funkció megjelölése nélküli helyiség célú ingatlan bérletére
benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást
eredményesnek minősíti.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. május
1. napjától 2024. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra bérbe adja Kaposvári
Kistérségi Polgárőr Egyesület (7400 Kaposvár, Szent I. u. 14.) személyes közrend
biztonságának védelmi érdekében irodai célra tevékenység céljára 787,- Ft/hó + Áfa bérleti
díjért azzal, hogy amennyiben Önkormányzatunk az ingatlan más célú hasznosítása mellett
dönt, a bérleti szerződés egyoldalúan, 30 napra felmondható. A bérleti díj évente az
infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok
a bérlőt terhelik.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. május 31.

16.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 51. szám alatti és
15 m2 alapterületű garázs helyiség célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot
érvényesnek, a bérletre kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti.
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. május
1. napjától 2022. március 31. napjáig tartó határozott, 3 éves időtartamra bérbe adja
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Horváth Róbert magánszemély (7523 Kaposfő, Kossuth Lajos u. 200/A.) gépjármű tárolás
magánszemélyként tevékenység céljára 9 500,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért azzal, hogy
amennyiben Önkormányzatunk az ingatlan más célú hasznosítása mellett dönt, a bérleti
szerződés egyoldalúan, 30 napra felmondható. A bérleti díj évente az infláció mértékével
emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.
Az ingatlan használatára 2019. március 01. napjától 2019. április 30. napjáig - a 2019.
február 28. napján megszűnt bérleti szerződésben foglalt feltételekkel - használati
megállapodást kell kötni.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. május 31.

17.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 223/2008.(IX.25.)
önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:
„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Noszlopy G.
u. 6. szám alatti épület félemeletén lévő 12 m2 területtel nyilvántartott szükséglakást a
bérlakásállományból kiveszi, a ténylegesen 10,8 m2 hasznos alapterületű helyiségcsoportot
forgalomképes vagyonába helyezi és nyilvános pályázati eljárás keretében nem lakás célú
helyiségként bérbeadás útján hasznosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2019. május 15. (pályázat közzététele)”

18.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 5504/2/A/1 helyrajzi
számú, Kaposvár, Szondi u. 18. szám alatti 56,12 m2 alapterületű üzlethelyiség
megnevezésű ingatlant cserehelyiségként biztosítja 2019. május 1. napjától 2020.
december 14. napjáig tartó határozott időtartamra 1 004.- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a
Magyar Cserkészszövetség 37. számú Magyarok Nagyasszonya Cserkészcsapat részére
azzal, hogy amennyiben Önkormányzatunk az ingatlan más célú hasznosítása mellett dönt,
a bérleti szerződés a bérbeadó részéről egyoldalúan, 60 napra felmondható. A bérleti díj
évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem
tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta gazdasági igazgató
2019. május 31.

-----8. Előterjesztés a Kaposvár, Tallián Gyula közben a 776/4 hrsz-ú ingatlanon lévő
hidrofor ház bontásáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.-----

32

Szavazás eredménye
#: 4791
Száma: 19.04.25/8/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:11
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

45/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Tallián Gyula
közben lévő 776/4 hrsz-ú „kivett vízmű” megnevezésű ingatlanon elhelyezkedő használaton
kívüli hidrofor ház elbontásához hozzájárul, a műtárgy bontását követően az ingatlant a 776/2
hrsz-ú közterülethez csatolja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
Szirják Imréné igazgató
2019. december 31.

-----9. Előterjesztés a Kaposvár, Szigetvári u. 117/b. szám alatti 6941/12 hrsz-ú ingatlan
átjárási szolgalmi joggal való terheléséről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

-----Kérdések nem hangzottak el.-----

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4792
Száma: 19.04.25/9/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:12
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

46/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a Kaposvár,
Szigetvári utca 117./b. szám alatti, 6941/12 hrsz-ú ingatlan, az előterjesztéshez csatolt változási
vázrajz szerinti 76 m2 nagyságú területére a 6941/11 hrsz-ú ingatlant illető átjárási szolgalmi
jog bejegyzéséhez 95.000,- Ft + Áfa, összesen 120.650,- Ft ellenérték fejében. Az átjárási
szolgalmi jogot alapító szerződés és változási vázrajz elkészíttetése és ingatlan-nyilvántartási
átvezettetése a 6941/11 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kötelezettsége és költsége. A 6941/11
hrsz-ú ingatlan tulajdonosát terheli az ingatlan 18.000,- Ft értékbecslési díja.
A Közgyűlés az átjárási szolgalmi jogot alapító szerződés és változási vázrajz aláírására a
Polgármestert felhatalmazza.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2019. május 31. (határozat közlése)

-----10. Előterjesztés a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 2016-2017. évi
fejlesztési feladatainak módosításához kapcsolódó tulajdonosi
hozzájárulásokról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia társasági adóból sok
beruházást hajt végre, önkormányzati tulajdont erősít vele és a tulajdonon is zajlanak ezek a
beruházások. Ezekhez kértek tulajdonosi hozzájárulást.
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-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4793
Száma: 19.04.25/10/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:12
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

47/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a kaposvári
9340/A/1 hrsz-ú „lakás” megnevezésű egyéb önálló, természetben Kaposvár, Cseri utca 12.
szám alatti ingatlanon megvalósuló tető és a kerítés cseréjét célzó beruházáshoz azzal, hogy a
felújított ingatlanon a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia használati joga a
használati szerződés szerint változatlan fennmarad. A használati jog megszűnését követően az
Önkormányzattal szemben a beruházások kapcsán megtérítési igényt nem támaszthat. Az
Akadémia köteles biztosítani az egész beruházás alatt a folyamatos műszaki felügyelet
lehetőségét a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatósága számára.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
Szirják Imréné igazgató
2019. december 30.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a kaposvári 9341
hrsz-ú „kivett sporttelep” megnevezésű természetben Kaposvár, Cseri utca 14. szám alatti
ingatlanon az alábbi munkálatokhoz
a.)
parkoló térkövezése
b.)
porta áthelyezése
c.)
kültéri kandeláberek, feliratok elhelyezése
d.)
kültéri padok elhelyezése
e.)
kerékpártárolók elhelyezése
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f.)
g.)

kerítés csere (teljes utcafronton)
szülői váró építése 35.259 e Ft értékben

azzal, hogy a felújított ingatlanon a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia
használati joga a használati szerződés szerint változatlan fennmarad. A használati jog
megszűnését követően az Önkormányzattal szemben a beruházások kapcsán megtérítési igényt
nem támaszthat. Az Akadémia köteles biztosítani az egész beruházás alatt a folyamatos
műszaki felügyelet lehetőségét a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatósága
számára.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
Szirják Imréné igazgató
2019. december 30.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulását adja a kaposvári 9341 hrsz-ú
„kivett sporttelep” megnevezésű természetben Kaposvár, Cseri utca 14. szám alatti ingatlan
Magyar Állam javára történő, legfeljebb bruttó 36 millió forint és járulékai erejéig jelzáloggal
történő megterheléshez és annak biztosításaként elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéshez
legfeljebb 15 év időtartamra vonatkozóan.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2019. december 30.

-----11. Előterjesztés Kaposvár hosszú távú turisztikai fejlesztési irányaira vonatkozó
javaslatokról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Pintér Attila tanácsnok kiegészítésként elmondta, hogy Szép Tamás tanácsnok úr
kezdeményezése volt, hogy a Marketing és Turisztikai Bizottság elsősorban a következő
Közgyűlés számára és a következő időszak számára fogalmazzon meg néhány javaslatot és
hangsúlyosan nem azt a szerepet vállalta fel természetesen ezzel együtt a bizottság, hogy a
turisztikai koncepciót aktualizálja, vagy továbbfejlessze, hanem a továbbfejlesztés irányait
szerette volna meghatározni ezzel az előterjesztéssel. Négy kiemelten fontos célt fogalmazott
meg Kaposvár számára, amelyről úgy gondolják, hogy reálisak és tartható célok. Semmiképp
sem akart a bizottság olyan célt meghatározni, amely a jövőben nem tartható vagy irreálisnak
minősül. Ismertette a négy stratégiai célt a Közgyűléssel. Fontos cél, ajánlás a következő
Közgyűlés számára, tudják jól, hogy az Integrált Településfejlesztési Stratégiájukban a három
stratégiai terület egyike a turizmus. Javasolja a bizottság, hogy ezt jövőben is tartsa a város,
hogy a kiemelt stratégiai területek egyike maradjon a turisztika, jelen pillanatban még a
gépgyártás és az élelmiszeripar tartozik ide. A korábbi előterjesztések kapcsán is rendkívül
sokat beszéltek olyan fejlesztésekről, amelyek a kaposvári turizmust érintik. Nagyon sokat
beszélt a Közgyűlés a Deseda tó problematikájáról, a bizottsági ülésen még többet beszéltek
róla. Tudják jól, hogy nagyon komplex probléma, és ahogy polgármester úr is említette
rendkívül sokat kell költeni azért, hogy turisztikailag is hatékonyan és jól hasznosítható legyen
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a Deseda tó Kaposvár számára. Megköszönte a bizottság tagjainak a munkát, mert mindenki írt
javaslatot ebbe az előterjesztésbe. Köszönetét fejezte ki a bizottság titkárának, Osvalt
Mónikának a munkájáért, hogy összeállította ezt az előterjesztést.

-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások----dr. Szép Tamás tanácsnok a turizmus stratégiai ágazat Kaposváron. Magyarország, ezen belül
Budapest is turizmus, illetve vendéglátás tekintetében az utóbbi pár évben szárnyal. Jönnek
külföldről a vendégek, kíváncsiak az országra, kíváncsiak Budapestre, kíváncsiak a
látnivalókra. Kaposvár is rendkívül sokat fejlődött ebben a körben az elmúlt 10 évben. Tudják,
hogy a magyarországi versenytársaik sem ültek a babérjaikon, fejlesztettek, készültek a
különböző infrastrukturális, és egyéb beruházások, amik szintén vonzzák a turistákat,
folyamatos versenyben vannak. Véleménye szerint, ha azt akarják, hogy a stratégiai ágazat
hosszabb távon is az legyen a városban, mint amit elképzeltek, szintet kell lépniük, anyagilag
is sokkal többet kell ráfordítaniuk azért, hogy később többet is tudjon kivenni a város, illetve a
város polgárai ebből a turizmusból. A látnivalók számával kapcsolatban a régieket új
csomagolásba kellene rakni megfelelő körítéssel és új látnivalókat kellene létrehozni. Illetve ki
kellene találniuk azt a rendezvényüket, amely országos szinten is a közeli országok turistái
szempontjából is érdekesek és vonzóak lennének, vagy akár több rendezvényt vonjanak össze.
Pintér Attila tanácsnok azt is tartalmazza az előterjesztés, amit képviselő társa elmondott, de
számos olyan ötlet vetődött fel az előterjesztés készítése kapcsán, amelyek nem nagyon nagy
költségigényűek, de mégis különlegesek és egyediek lehetnek ebben a régióban, és rövidtávon
is megvalósíthatóak. Ne csak azokra a nagyon nagy költségeket igénylő rendezvényekre
gondoljanak, amely azt a stratégiai célt szolgálja, hogy Kaposvárnak legyen olyan kulturális
rendezvénye, amelyik a legrangosabb vidéki fesztiválok sorába tartozik, hanem gondoljanak
azokra az ötletekre, javaslatokra is, amelyek rövidtávon is megvalósíthatóak és mégis
különlegessé és egyedivé teszik a kaposvári itt tartózkodást. Ezekkel együtt lesz teljes a kép és
ezekkel együtt lesz Kaposvár vonzó turisztikai desztináció.
Szita Károly polgármester a határozati javaslatot olvasva, javasolta, hogy fogadják el. Egy
ötlet kavalkádot látnak ebben az előterjesztésben, amit lehet vitatni, a határozati javaslat viszont
jó.
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Szavazás eredménye
#: 4794
Száma: 19.04.25/11/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:21
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

48/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Marketing és Turisztikai
Bizottság Kaposvár hosszú távú turisztikai fejlesztési irányaira vonatkozó javaslatairól szóló
előterjesztést.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Pintér Attila tanácsnok
Jenei Zoltánné igazgató
azonnal

-----12. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester kiegészítésként elmondta, az ELENA Program kapcsán felmerülő
létszámbővítésről szól az előterjesztés.

-----Kérdések nem hangzottak el.-----

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4795
Száma: 19.04.25/12/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:22
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

49/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete szerint
jóváhagyja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Csillag Gábor jegyző
2019. május 1.

-----13. Előterjesztés Partnerségi egyeztetés lezárásáról (M15/2019-OTÉK II. rész
módosítás kapcsán)---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

-----Kérdések nem hangzottak el.-----

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4796
Száma: 19.04.25/13/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:22
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
1
0
18

Szav%
Össz%
100,00
94,44
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

50/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár „M15/2019OTÉK” II. rész jelű településrendezési eszközök módosításának szabályszerűen lefolytatott
partnerségi, valamint államigazgatási szervekkel történt egyeztetéséről szóló, az előterjesztés
mellékletében rögzített jegyzőkönyv tartalmát elfogadja, ezzel a véleményezési szakaszt
lezárja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Erdélyi Napsugár városi főépítész
Határidő:
azonnal
-----14. Előterjesztés Kaposvár településrendezési eszközei módosításának
jóváhagyásáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

-----Kérdések nem hangzottak el.-----

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4797
Száma: 19.04.25/14/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:23
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

51/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településrendezési eszközei
módosításának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:
1.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 377/2005. (XII.14.) számú határozattal
jóváhagyott és többször módosított településszerkezeti tervét az „M15/2019-OTÉK” I.
rész jelű módosítás kapcsán:
a) az 5/2019. (I.31.) önkormányzati határozat 1/a. ponttal jóváhagyott módosítás
tekintetében – a Magyaregresi bekötőút - Kaposfüredi út - 0550/3 hrsz-ú út –
belterületi határ – Kaposfüredi út – 61 sz. főút – vasút – 0553/2 hrsz-ú gazdasági
terület keleti határa – 0550/4 hrsz alatti út – 0552/1 hrsz alatti út – 0545 hrsz alatti
út – 0546 hrsz alatti út által határol tömb vonatkozásában - a határozat 1. melléklete
szerinti tartalommal módosítja;
b) a 25/2016. (II.25.) önkormányzati határozat 2/a/7. ponttal jóváhagyott módosítás
tekintetében – a 67. sz. főút felüljárója – Áchim A. u. – Budai N. A. u. – Baross G.
utca - felüljáró – Csík Ferenc sétány által határolt tömb vonatkozásában - a
határozat 2. melléklete szerinti tartalommal módosítja;
c) az 5/2019. (I.31.) önkormányzati határozat 1/b. ponttal jóváhagyott módosítás
tekintetében – a Szondi György u. – Béke u. – Kanizsai u. - vasút – 5727/17 és
5227/6 hrsz alatti utak által határolt tömb vonatkozásában - a határozat 3.
melléklete szerinti tartalommal módosítja;
d) a településszerkezeti terv jelmagyarázatát a határozat 4. melléklete szerinti
tartalommal módosítja;
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Erdélyi Napsugár városi főépítész
azonnal

41

2.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a településszerkezeti terv egységes
szerkezetben történő feldolgozását.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

3.

Szita Károly polgármester
Erdélyi Napsugár városi főépítész
azonnal

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M15/2019-OTÉK”I. rész jelű módosítás
kapcsán az Állami Főépítész záró szakmai véleményében tett észrevételeire az
előterjesztés 1. mellékletben megfogalmazott válaszokat elfogadja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Erdélyi Napsugár városi főépítész
azonnal
Szavazás eredménye

#: 4798
Száma: 19.04.25/14/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:23
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 13/2019.(IV.25.)
önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
-----15. Tájékoztató a 2018. évi közbeszerzésekről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4799
Száma: 19.04.25/15/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:23
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

52/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
-----16. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2018. évben benyújtott
pályázatokról és azok eredményéről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester látható a tájékoztatóból, hogy a pályázataikat 99 %-ban elnyerik.
Gratulált és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik figyelemmel kísérik a pályázati kiírásokat
és pályázatokat fogalmaznak meg.

-----Kérdések nem hangzottak el.-----

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4800
Száma: 19.04.25/16/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:24
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

53/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat és
intézményei által 2018. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről szóló
tájékoztatót.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Szirják Imréné igazgató
azonnal

-----17. Előterjesztés a Fő u. 1. szám alatti 320 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról ---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

-----Kérdések nem hangzottak el.-----

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4801
Száma: 19.04.25/17/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:24
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

54/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztéshez csatolt, a
Földhivatal által E-7/2019 szám alatt záradékolt, a Kaposvár, belterület 320 és 324/2 hrsz-ú
ingatlanok megosztására és határrendezésére vonatkozó változási vázrajzot jóváhagyja, az
átvezetést követően kialakuló 320/2 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlant
törzsvagyonába helyezi és felhatalmazza a Polgármestert a Kaposvári Egyházmegyével
kötendő, a 324/2 hrsz-ú ingatlanból 74 m2 területre vonatkozó ajándékozási szerződés
aláírására.
Az ajándékozási szerződés elkészítésével és ingatlan-nyilvántartási átvezetésével, továbbá a
változási vázrajz elkészítésével kapcsolatos költségek a Kaposvári Egyházmegyét terhelik.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2019. május 31. (határozat közlése)

-----18. Előterjesztés az óvodák alapító okiratainak módosításáról ---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

-----Kérdések nem hangzottak el.-----

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4802
Száma: 19.04.25/18/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:24
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

55/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az óvodák alapító okiratának
módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta:
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári BajcsyZsilinszky Utcai Központi Óvoda alapító okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjától az
alábbiak szerint módosítja:
a.) Az alapító okirat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal
átvezetésre kerülnek az új formanyomtatványba, melyeket a módosító okirat nem
tartalmaz:
- a költségvetési szerv székhelye: régi alapító okirat 2. pontja helyett az új
formanyomtatvány 1.2.1. pontja,
- a költségvetési szerv irányító szerve és székhelye: régi alapító okirat11. pont
helyett új formanyomtatvány 3.1. pontja,
- a költségvetési szerv fenntartójának neve és székhelye: régi alapító okirat13.
pont helyett új formanyomtatvány 3.2. pontja
- a köznevelési intézmény típusa: régi alapító okirat16. pont helyett új
formanyomtatvány 6.1.1. pontja
b.) Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a
Kaposvári Bajcsy - Zsilinszky Utcai Központi Óvoda alapító okiratát a következők
szerint adom ki:”
c.) Az új formanyomtatvány 1.1.1. pontjának szövegrészéből az „Oktatási azonosító
száma: 033742 törlésre került. (régi alapító okirat 1. pont)
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„1.1.1. megnevezése: Kaposvári Bajcsy - Zsilinszky Utcai Központi Óvoda”
d.) Az új formanyomtatvány szerint az 1.2.2. az alábbiak szerint módosult (régi alapító
okirat 3. pont):
„1.2.2. telephelye (i):

1

telephely megnevezése

telephely címe

Arany János Tagóvoda

7400 Kaposvár, Arany J. utca
2.

2 Béke Utcai Tagóvoda

7400 Kaposvár, Béke utca 51.

3 Jutai Úti Tagóvoda.

7400 Kaposvár, Jutai utca 24.

e.) Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat 2.1. pontja az alábbiakra módosul:
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002.03.01”
f.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okiratban törlésre került az „alapító neve
és székhelye” (régi alapító okirat 12. pont)
g.) Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat az alábbi 2.2. ponttal egészül ki:
„2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
h.) Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat az alábbi 2.3. ponttal egészül ki:
„2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
1
2

Bajcsy-Zsilinszky Utcai Óvoda

székhelye
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 20.

Arany János Óvoda

7400 Kaposvár, Arany J. u. 2.

i.) Az új formanyomtatvány 4.1. pontja szövegrész az alábbiak szerint módosul (régi
alapító okirat 5. pont):
„ 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC.
törvény 4. § 1.1 pontja szerint meghatározott óvodai nevelés. A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a
gyermekétkeztetés. „
j.) Az új formanyomtatvány 4.2. pontja szövegrész az alábbiak szerint módosul (régi
alapító okirat 7. pont):
„4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
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szakágazat száma
1

851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

k.) Az új formanyomtatvány 4.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül (régi alapító
okirat 6. pont)
„ 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Három éves, illetve a felvételtől számított fél éven belül három évet betöltő (2,5)
gyermekek óvodai nevelése az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig,
legfeljebb nyolcéves koráig. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása:
Az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyermekkel
együtt integráltan nevelhető-oktatható testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a
megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermek ellátása.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása.
Az étkeztetést az önkormányzat külsős üzemeltető által működtetett tálalókonyhán
biztosítja.
Kaposújlak település közigazgatási területéről a feladatkörébe tartozó óvodai
nevelési feladatainak ellátását feladat-ellátási szerződés alapján biztosítja.”
l.) Az új formanyomtatvány 4.4. pontjában (régi alapító okirat 8. pontja) a költségvetési
szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölésében törlésre
került a 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai funkció,
illetve a 096010 Óvodai intézményi étkeztetés kormányzati funkció. Ugyanakkor a
4.4 pont kiegészül a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben,
valamint a 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben kormányzati
funkciókkal. Mindezek alapján a 4.4. pont az alábbiak szerint módosul:

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

7

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

8

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1
2

m.) Az új formanyomtatvány szerint a 4.5. pont az alábbiak szerint módosul (régi
alapító okirat 10. pont):
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„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kaposvár Város és
Kaposújlak Község közigazgatási területe”
n.) Az új formanyomtatvány 5.1. pontja (régi alapító okirat 14. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„5.1. Az intézmény vezetőjét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános
pályázat útján 5 éves határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvényben megállapított képesítési követelményeknek
megfelelően.
Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója Kaposvár Megyei Jogú Város
polgármestere.”
o.) Az új formanyomtatvány 5.2. pontjába (régi alapító okirat 15. pont) az alábbi
szövegrész lép:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak
kinevezése a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Központi
Óvoda, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zy. u. 20. és
tagintézményei, Béke Utcai Tagóvoda, 7400 Kaposvár,
Béke u. 51. Jutai Úti Tagóvoda, 7400 Kaposvár, Jutai
ú. 24. Arany János Tagóvoda, 7400 Kaposvár, Arany J.
u. 2. telephelyen változó munkahelyre.

Közfoglalkoztatotti
jogviszony

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

1

2

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
p.) Az új formanyomtatvány 6.1.2. pontja (régi alapító okirat 9. pont) az alábbiak
szerint módosul:
„ 6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése.”
q.) Az új formanyomtatvány 6.1.3. pontja (régi alapító okirat 7. pont) az alábbiak
szerint módosul:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi
feladatainak ellátására a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságot (7400
Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 58.-68.) jelöli ki. Az óvodai nevelésben részesülő
gyermekek intézményen belüli meleg étkeztetése – függetlenül az üzemeltetőtől –
a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda és a Kaposvári
Humánszolgáltatási Gondnokság közötti együttműködési megállapodásban
foglaltak szerint kerül lebonyolításra.”
r.) Az új formanyomtatvány 6.2. pontja (régi alapító okirat 4. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„6.2. A köznevelési intézmény tagintézményei:

1

2

3

tagintézmény megnevezése
Kaposvári Bajcsy - Zsilinszky Utcai
Központi Óvoda
Arany János Tagóvoda
Kaposvári Bajcsy - Zsilinszky Utcai
Központi Óvoda
Béke Utcai Tagóvoda
Kaposvári Bajcsy - Zsilinszky Utcai
Központi Óvoda
Jutai Úti Tagóvoda

tagintézmény címe
7400 Kaposvár, Arany J. u. 2.

7400 Kaposvár, Béke u.51.

7400 Kaposvár, Jutai u.24.

s.) Az új formanyomtatvány 6.3. pontja (régi alapító okirat 17. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„6.3. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladat-ellátási hely megnevezése
1.
2

3

4

Kaposvári Bajcsy - Zsilinszky Utcai
Központi Óvoda
Kaposvári Bajcsy - Zsilinszky Utcai
Központi Óvoda
Arany János Tagóvoda
Kaposvári Bajcsy - Zsilinszky Utcai
Központi Óvoda
Béke Utcai Tagóvoda
Kaposvári Bajcsy - Zsilinszky Utcai
Központi Óvoda
Jutai Úti Tagóvoda

tagozat
megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

-

100

-

125

-

75

-

50

t.) Az új formanyomtatvány 6.4. pontja (régi alapító okirat 18. és 19. pont) az alábbiak
szerint módosul:
„6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
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ingatlan címe

1

7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky
u. 20.

ingatlan helyrajzi
száma

345

7400 Kaposvár,
Béke u.51.

5637/32

2

7400 Kaposvár,
Jutai u.24.

5772/11

3

7400 Kaposvár,
Arany J. u. 2.

4762

4

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy a
vagyon használati joga

az
ingatlan
funkciója,
célja

Kaposvár Megyei Jogú
Város
Önkormányzatának
tulajdonában lévő
ingatlan. A vagyonnal
való gazdálkodás
vonatkozásában az
önkormányzati
vagyongazdálkodásról
szóló önkormányzati
rendeletben foglaltak
szerint kell eljárni.

óvoda

óvoda

óvoda

óvoda

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2019MO számú Módosító okirattal módosított
1/2019AO számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő:
2019. május 1.
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Festetics
Karolina Központi Óvoda alapító okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjától az
alábbiak szerint módosítja:
a.) Az alapító okirat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal
átvezetésre kerülnek az új formanyomtatványba, melyeket a módosító okirat nem
tartalmaz:
- a költségvetési szerv székhelye: régi alapító okirat 2. pontja helyett az új
formanyomtatvány 1.2.1. pontja,
- a költségvetési szerv irányító szerve és székhelye: régi alapító okirat 11. pont
helyett új formanyomtatvány 3.1. pontja,
- a költségvetési szerv fenntartójának neve és székhelye: régi alapító okirat13.
pont helyett új formanyomtatvány 3.2. pontja
- a köznevelési intézmény típusa: régi alapító okirat16. pont helyett új
formanyomtatvány 6.1.1. pontja
b.) Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:
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„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a
Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda alapító okiratát a következők szerint
adom ki:”
c.) Az új formanyomtatvány 1.1.1. pontjának szövegrészéből az „Oktatási azonosító
száma: 033765 törlésre került. (régi alapító okirat 1. pont)
„ 1.1.1.

megnevezése: Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda

d.) Az új formanyomtatvány szerint az 1.2.2. pont az alábbiak szerint módosult (régi
alapító okirat 3. pont):
„1.2.2. telephelye (i):

1
2
3

telephely megnevezése

telephely címe

Damjanich Utcai Tagóvoda

7400 Kaposvár, Damjanich
utca 38.

Tallián Gyula Utcai Tagóvoda

7400 Kaposvár, Tallián
Gyula utca 127.

Temesvár Utcai Tagóvoda

7400 KaposvárTemesvár
utca 2/a

e.) Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat 2.1. pontja az alábbiakra módosul:
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002.03.01”
f.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okiratban törlésre került az „alapító neve
és székhelye” (régi alapító okirat 12. pont)
g.) Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat az alábbi 2.2. ponttal egészül ki:
„2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
h.) Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat az alábbi 2.3. ponttal egészül ki:
„2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
1
2

Festetics Karolina Óvoda

székhelye
7400 Kaposvár, Toponári u. 49.

Temesvár Utcai Központi Óvoda

7400 Kaposvár, Temesvár u. 2/a

i.) Az új formanyomtatvány 4.1. pontja szövegrész az alábbiak szerint módosul (régi
alapító okirat 5. pont):
„ 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 4. § 1.1 pontja szerint meghatározott óvodai nevelés. A gyermekek
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védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a
gyermekétkeztetés.”
j.) Az új formanyomtatvány 4.2. pontja szövegrész az alábbiak szerint módosul (régi
alapító okirat 7. pont):
„4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
1

851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

k.) Az új formanyomtatvány 4.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül (régi alapító
okirat 6. pont)
„ 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Három éves, illetve a felvételtől számított fél éven belül három évet betöltő (2,5)
gyermekek óvodai nevelése az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig,
legfeljebb nyolcéves koráig. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása:
Az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyermekkel
együtt integráltan nevelhető-oktatható testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a
megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermek ellátása.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása.
Az étkeztetést az önkormányzat külsős üzemeltető által működtetett tálalókonyhán
biztosítja.
Patalom, Orci, Zimány települések közigazgatási területéről a feladatkörébe tartozó
óvodai nevelési feladatainak ellátását feladat-ellátási szerződés alapján biztosítja.”
l.) Az új formanyomtatvány 4.4. pontjában (régi alapító okirat 8. pontja) a költségvetési
szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölésében törlésre
került a 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai funkció,
illetve a 096010 Óvodai intézményi étkeztetés kormányzati funkció. Ugyanakkor a
4.4 pont kiegészül a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben,
valamint a 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben kormányzati
funkciókkal. Mindezek alapján a 4.4. pont az alábbiak szerint módosul:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

098031

Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

1
2
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7

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

8

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

9

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

m.) Az új formanyomtatvány szerint a 4.5. pont az alábbiak szerint módosul (régi
alapító okirat 10. pont):
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kaposvár Város és
Patalom, Orci, Zimány községek közigazgatási területe”
n.) Az új formanyomtatvány 5.1. pontja (régi alapító okirat 14. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„5.1. Az intézmény vezetőjét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános
pályázat útján 5 éves határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben megállapított képesítési követelményeknek megfelelően.
Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója Kaposvár Megyei Jogú Város
polgármestere.”
o.) Az új formanyomtatvány 5.2. pontjába (régi alapító okirat 15. pont) az alábbi
szövegrész lép:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak
kinevezése a Kaposvári Festetics Karolina Központi
Óvoda, 7400 Kaposvár, Toponári u. 49.
és
tagintézményei, Temesvár Utcai Tagóvoda, 7400
Kaposvár, Temesvár u.2/a, Damjanich Utcai
Tagóvoda, 7400 Kaposvár, Damjanich u. 38., Tallián
Gyula Utcai Tagóvoda, 7400 Kaposvár, Tallián Gy.
u.127. telephelyen változó munkahelyre.

Közfoglalkoztatotti
jogviszony

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

1

2

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
p.) Az új formanyomtatvány 6.1.2. pontja (régi alapító okirat 9. pont) az alábbiak
szerint módosul:
„ 6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.”
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q.) Az új formanyomtatvány 6.1.3. pontja (régi alapító okirat 7. pont) az alábbiak
szerint módosul:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi
feladatainak ellátására a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságot (7400
Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 58.-68.) jelöli ki. Az óvodai nevelésben részesülő
gyermekek intézményen belüli meleg étkeztetése – függetlenül az üzemeltetőtől – a
Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda és a Kaposvári Humánszolgáltatási
Gondnokság közötti együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kerül
lebonyolításra.”
r.) Az új formanyomtatvány 6.2. pontja (régi alapító okirat 4. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„6.2. A köznevelési intézmény tagintézményei:

1

2

3

tagintézmény megnevezése
Kaposvári Festetics Karolina Központi
Óvoda
Temesvár Utcai Tagóvoda
Kaposvári Festetics Karolina Központi
Óvoda
Damjanich Utcai Tagóvoda
Kaposvári Festetics Karolina Központi
Óvoda
Tallián Gyula Utcai Tagóvoda

tagintézmény címe
7400 Kaposvár, Temesvár u. 2/a

7400 Kaposvár, Damjanich u. 38.

7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 127.

s.) Az új formanyomtatvány 6.3. pontja (régi alapító okirat 17. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„6.3. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladat-ellátási hely megnevezése

1.

2

3
4

Kaposvári Festetics Karolina Központi
Óvoda
Kaposvári Festetics Karolina Központi
Óvoda
Temesvár Utcai Tagóvoda
Kaposvári Festetics Karolina Központi
Óvoda
Damjanich Utcai Tagóvoda
Kaposvári Festetics Karolina Központi
Óvoda

tagozat
megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám
150

75

75

75
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Tallián Gyula Utcai Tagóvoda
t.) Az új formanyomtatvány 6.4. pontja (régi alapító okirat 18. és 19. pont) az alábbiak
szerint módosul:
„6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan helyrajzi
száma

7400 Kaposvár,
Toponári u. 49.

13820/1

7400 Kaposvár,
Temesvár u.2/a

4284, 4259

1

2

3

7400 Kaposvár,
Damjanich u. 38.

4

7400 Kaposvár,
Tallián Gy. u. 127.

1003
4060/6

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy a
vagyon használati joga

az
ingatlan
funkciója,
célja

Kaposvár Megyei Jogú
Város
Önkormányzatának
tulajdonában lévő
ingatlan. A vagyonnal
való gazdálkodás
vonatkozásában az
önkormányzati
vagyongazdálkodásról
szóló önkormányzati
rendeletben foglaltak
szerint kell eljárni.

óvoda

óvoda

óvoda
óvoda

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 2/2019MO számú Módosító okirattal módosított
2/2019AO számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő:
2019. május 1.
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Nemzetőr
Sori Központi Óvoda alapító okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjától az alábbiak
szerint módosítja:
a.) Az alapító okirat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal átvezetésre
kerülnek az új formanyomtatványba, melyeket a módosító okirat nem tartalmaz:
- a költségvetési szerv székhelye: régi alapító okirat 2. pontja helyett az új
formanyomtatvány 1.2.1. pontja,
- a költségvetési szerv irányító szerve és székhelye: régi alapító okirat11. pont
helyett új formanyomtatvány 3.1. pontja,
- a költségvetési szerv fenntartójának neve és székhelye: régi alapító okirat13.
pont helyett új formanyomtatvány 3.2. pontja
- a köznevelési intézmény típusa: régi alapító okirat16. pont helyett új
formanyomtatvány 6.1.1. pontja
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b.) Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a
Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda alapító okiratát a következők szerint
adom ki:”
c.) Az új formanyomtatvány 1.1.1. pontjának szövegrészéből az „Oktatási azonosító
száma: 033757 törlésre került. (régi alapító okirat 1. pont)
„1.1.1. megnevezése: Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda”
d.) Az új formanyomtatvány szerint az 1.2.2. pont az alábbiak szerint módosult (régi
alapító okirat 3. pont):
„1.2.2. telephelye (i):

1
2

telephely megnevezése

telephely címe

Honvéd Utcai Tagóvoda

7400 Kaposvár, Honvéd u.
24/b

Kaposfüredi Tagóvoda

7400 Kaposvár, Kaposfüredi
utca 181.

e.) Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat 2.1. pontja az alábbiakra módosul:
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002.03.01”
f.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okiratban törlésre került az „alapító neve és
székhelye” (régi alapító okirat 12. pont)
g.) Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat az alábbi 2.2. ponttal egészül ki:
„2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
h.) Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat az alábbi 2.3. ponttal egészül ki:
„2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
1
2

Nemzetőr Sori Óvoda

székhelye
7400 Kaposvár, Damjanich u. 3.

Honvéd Utcai Központi Óvoda7400 Kaposvár, Honvéd u. 24/B
i.) Az új formanyomtatvány 4.1. pontja szövegrész az alábbiak szerint módosul (régi
alapító okirat 5. pont):
„ 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 4. § 1.1 pontja szerint meghatározott óvodai nevelés. A gyermekek
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védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a
gyermekétkeztetés. „
j.) Az új formanyomtatvány 4.2. pontja szövegrész az alábbiak szerint módosul (régi
alapító okirat 7. pont):
„4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
1

851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

k.) Az új formanyomtatvány 4.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül (régi alapító
okirat 6. pont)
„ 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Három éves, illetve a felvételtől számított fél éven belül három évet betöltő (2,5)
gyermekek óvodai nevelése az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig,
legfeljebb nyolcéves koráig. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása:
Az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyermekkel együtt
integráltan nevelhető-oktatható testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
sajátos nevelési igényű gyermek ellátása.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása.
Az étkeztetést az önkormányzat külsős üzemeltető által működtetett tálalókonyhán
biztosítja.”
l.) Az új formanyomtatvány 4.4. pontjában (régi alapító okirat 8. pontja) a költségvetési
szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölésében törlésre
került a 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai funkció, illetve
a 096010 Óvodai intézményi étkeztetés kormányzati funkció. Ugyanakkor a 4.4 pont
kiegészül a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, valamint a 096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkciókkal.
Mindezek alapján a 4.4. pont az alábbiak szerint módosul:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

7

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

1
2
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8

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

m.) Az új formanyomtatvány szerint a 4.5. pont az alábbiak szerint módosul (régi
alapító okirat 10. pont):
„4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kaposvár Város
közigazgatási területe”
n.) Az új formanyomtatvány 5.1. pontja (régi alapító okirat 14. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„5.1. Az intézmény vezetőjét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános
pályázat útján 5 éves határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben megállapított képesítési követelményeknek megfelelően.
Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere.”
o.) Az új formanyomtatvány 5.2. pontjába (régi alapító okirat 15. pont) az alábbi
szövegrész lép:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak
kinevezése a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi
Óvoda, 7400 Kaposvár, Damjanich u. 3. és
tagintézményei, Honvéd Utcai Tagóvoda, 7400
Kaposvár, Honvéd u. 24/B. Kaposfüredi Tagóvoda,
7400 Kaposvár, Kaposfüredi u. 181. telephelyen
változó munkahelyre.

Közfoglalkoztatotti
jogviszony

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

1

2

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
p.) Az új formanyomtatvány 6.1.2. pontja (régi alapító okirat 9. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„ 6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.”
q.) Az új formanyomtatvány 6.1.3. pontja (régi alapító okirat 7. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi
feladatainak ellátására a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságot (7400
Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 58.-68.) jelöli ki. Az óvodai nevelésben részesülő
gyermekek intézményen belüli meleg étkeztetése – függetlenül az üzemeltetőtől – a
Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda és a Kaposvári Humánszolgáltatási
Gondnokság közötti együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kerül
lebonyolításra.”
r.) Az új formanyomtatvány 6.2. pontja (régi alapító okirat 4. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„6.2. A köznevelési intézmény tagintézményei:

1

2

tagintézmény megnevezése
Kaposvári Nemzetőr Sori Központi
Óvoda
Honvéd Utcai Tagóvoda
Kaposvári Nemzetőr Sori Központi
Óvoda
Kaposfüredi Tagóvoda

tagintézmény címe
7400 Kaposvár, Honvéd u. 24/B

7400 Kaposvár, Kaposfüredi u. 181.

s.) Az új formanyomtatvány 6.3. pontja (régi alapító okirat 17. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„6.3. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladat-ellátási hely megnevezése
Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda
1.
2
3

Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda
Honvéd Utcai Tagóvoda
Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda
Kaposfüredi Tagóvoda

tagozat
megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

-

200

-

100

-

100

t.) Az új formanyomtatvány 6.4. pontja (régi alapító okirat 18. és 19. pont) az alábbiak
szerint módosul:
„6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy a
vagyon használati joga

az
ingatlan
funkciója,
célja
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7400 Kaposvár,
Damjanich u. 3.

4330/12

2

7400 Kaposvár,
Honvéd u. 24/B

4335

3

7400 Kaposvár,
Kaposfüredi u. 181.

15379

1

Kaposvár Megyei Jogú
Város
Önkormányzatának
tulajdonában lévő
ingatlan. A vagyonnal
való gazdálkodás
vonatkozásában az
önkormányzati
vagyongazdálkodásról
szóló önkormányzati
rendeletben foglaltak
szerint kell eljárni.

óvoda

óvoda
óvoda

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2019MO számú Módosító okirattal módosított
3/2019AO számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő:
2019. május 1.
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Petőfi
Sándor Központi Óvoda alapító okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjától az alábbiak
szerint módosítja:
a.) Az alapító okirat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal átvezetésre
kerülnek az új formanyomtatványba, melyeket a módosító okirat nem tartalmaz:
- a költségvetési szerv székhelye: régi alapító okirat 2. pontja helyett az új
formanyomtatvány 1.2.1. pontja,
- a költségvetési szerv irányító szerve és székhelye: régi alapító okirat11. pont
helyett új formanyomtatvány 3.1. pontja,
- a költségvetési szerv fenntartójának neve és székhelye: régi alapító okirat13.
pont helyett új formanyomtatvány 3.2. pontja
- a köznevelési intézmény típusa: régi alapító okirat16. pont helyett új
formanyomtatvány 6.1.1. pontja
b.) Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a
Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda alapító okiratát a következők szerint
adom ki:”
c.) Az új formanyomtatvány 1.1.1. pontjának szövegrészéből az „Oktatási azonosító
száma: 033759 törlésre került. (régi alapító okirat 1. pont)
„1.1.1.

megnevezése: Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda”

d.) Az új formanyomtatvány szerint az 1.2.2. pont az alábbiak szerint módosult (régi
alapító okirat 3. pont):
1.2.2. telephelye (i):
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1

telephely megnevezése

telephely címe

Búzavirág Tagóvoda

7400 Kaposvár, Búzavirág
utca 19.

e.) Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat 2.1. pontja az alábbiakra módosul:
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002.03.01”
f.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okiratban törlésre került az „alapító neve és
székhelye” (régi alapító okirat 12. pont)
g.) Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat az alábbi 2.2. ponttal egészül ki:
„2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
h.) Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat az alábbi 2.3. ponttal egészül ki:
„2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
1
2

Petőfi Sándor Óvoda
Búzavirág Óvoda

székhelye
7400 Kaposvár, Petőfi u. 20.
7400 Kaposvár, Búzavirág u. 19.

i.) Az új formanyomtatvány 4.1. pontja szövegrész az alábbiak szerint módosul (régi
alapító okirat 5. pont):
„ 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 4. § 1.1 pontja szerint meghatározott óvodai nevelés. A gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekétkeztetés.”
j.) Az új formanyomtatvány 4.2. pontja szövegrész az alábbiak szerint módosul (régi
alapító okirat 7. pont):
„4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
1

851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

k.) Az új formanyomtatvány 4.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül (régi alapító
okirat 6. pont)
„ 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
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Három éves, illetve a felvételtől számított fél éven belül három évet betöltő (2,5)
gyermekek óvodai nevelése az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig,
legfeljebb nyolcéves koráig. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása:
Az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyermekkel együtt
integráltan nevelhető-oktatható testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
sajátos nevelési igényű gyermek ellátása.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása.
Az étkeztetést az önkormányzat külsős üzemeltető által működtetett tálalókonyhán
biztosítja.
Magyaregres település közigazgatási területéről a feladatkörébe tartozó óvodai
nevelési feladatainak ellátását feladat-ellátási szerződés alapján látja el.”
l.) Az új formanyomtatvány 4.4. pontjában (régi alapító okirat 8. pontja) a költségvetési
szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölésében törlésre
került a 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai funkció, illetve
a 096010 Óvodai intézményi étkeztetés kormányzati funkció. Ugyanakkor a 4.4 pont
kiegészül a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, valamint a 096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkciókkal.
Mindezek alapján a 4.4. pont az alábbiak szerint módosul:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

7

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

8

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1
2

m.) Az új formanyomtatvány szerint a 4.5. pont az alábbiak szerint módosul (régi
alapító okirat 10. pont):
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kaposvár Város és
Magyaregres község közigazgatási területe”
n.) Az új formanyomtatvány 5.1. pontja (régi alapító okirat 14. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„5.1. Az intézmény vezetőjét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános
pályázat útján 5 éves határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló
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1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben megállapított képesítési követelményeknek megfelelően.
Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere.”
o.) Az új formanyomtatvány 5.2. pontjába (régi alapító okirat 15. pont) az alábbi
szövegrész lép:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak
kinevezése a Kaposvári Petőfi Sándor Központi
Óvoda, 7400 Kaposvár, Petőfi u. 20. és tagintézménye,
Búzavirág Tagóvoda, 7400 Kaposvár, Búzavirág u.19.
telephelyen változó munkahelyre.

Közfoglalkoztatotti
jogviszony

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

1

2

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
p.) Az új formanyomtatvány 6.1.2. pontja (régi alapító okirat 9. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„ 6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.”
q.) Az új formanyomtatvány 6.1.3. pontja (régi alapító okirat 7. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi
feladatainak ellátására a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságot (7400
Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 58.-68.) jelöli ki. Az óvodai nevelésben részesülő
gyermekek intézményen belüli meleg étkeztetése – függetlenül az üzemeltetőtől – a
Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda és a Kaposvári Humánszolgáltatási
Gondnokság közötti együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kerül
lebonyolításra.”
r.) Az új formanyomtatvány 6.2. pontja (régi alapító okirat 4. pont) az alábbiak szerint
módosul:
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„6.2. A köznevelési intézmény tagintézményei:
tagintézmény megnevezése
tagintézmény címe
Kaposvári Petőfi Sándor Központi
7400 Kaposvár, Búzavirág u. 19.
1 Óvoda
Búzavirág Tagóvoda
s.) Az új formanyomtatvány 6.3. pontja (régi alapító okirat 17. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„6.3. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

feladat-ellátási hely megnevezése

tagozat
megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda

200

Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda
Búzavirág Tagóvoda

125

1.
2

t.) Az új formanyomtatvány 6.4. pontja (régi alapító okirat 18. és 19. pont) az alábbiak
szerint módosul:
„6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

7400 Kaposvár,
Petőfi u. 20.

4773/21

7400 Kaposvár,
Búzavirág u. 19.

5381/60

1

2

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy a
vagyon használati joga

az
ingatlan
funkciója,
célja

Kaposvár Megyei Jogú
Város
Önkormányzatának
tulajdonában lévő
ingatlan. A vagyonnal
való gazdálkodás
vonatkozásában az
önkormányzati
vagyongazdálkodásról
szóló önkormányzati
rendeletben foglaltak
szerint kell eljárni.

óvoda

óvoda

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4/2019MO számú Módosító okirattal módosított
4/2019AO számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.

Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő:
2019. május 1.
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5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Rét Utcai
Központi Óvoda alapító okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjától az alábbiak szerint
módosítja:
a.) Az alapító okirat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal átvezetésre
kerülnek az új formanyomtatványba, melyeket a módosító okirat nem tartalmaz:
- a költségvetési szerv székhelye: régi alapító okirat 2. pontja helyett az új
formanyomtatvány 1.2.1. pontja,
- a költségvetési szerv irányító szerve és székhelye: régi alapító okirat11. pont
helyett új formanyomtatvány 3.1. pontja,
- a költségvetési szerv fenntartójának neve és székhelye: régi alapító okirat13.
pont helyett új formanyomtatvány 3.2. pontja
- a köznevelési intézmény típusa: régi alapító okirat16. pont helyett új
formanyomtatvány 6.1.1. pontja
b.) Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a
Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom
ki:”
c.) Az új formanyomtatvány 1.1.1. pontjának szövegrészéből az „Oktatási azonosító
száma: 033760 törlésre került. (régi alapító okirat 1. pont)
„1.1.1. megnevezése: Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda”
d.) Az új formanyomtatvány szerint az 1.2.2. pont az alábbiak szerint módosult (régi
alapító okirat 3. pont):
„1.2.2. telephelye (i):

1
2

telephely megnevezése

telephely címe

Madár Utcai Tagóvoda

7400 Kaposvár, Madár utca
14.

Szigetvár Utcai Tagóvoda

7400 Kaposvár, Szigetvári
utca 9.

e.) Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat 2.1. pontja az alábbiakra módosul:
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002.03.01”
f.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okiratban törlésre került az „alapító neve és
székhelye” (régi alapító okirat 12. pont)
g.) Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat az alábbi 2.2. ponttal egészül ki:
„2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
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h.) Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat az alábbi 2.3. ponttal egészül ki:
„2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
1

Rét Utcai Központi Óvoda

székhelye
7400 Kaposvár, Rét u.4.

2

Madár Utcai Központi Óvoda

7400 Kaposvár, Madár u. 14.

i.) Az új formanyomtatvány 4.1. pontja szövegrész az alábbiak szerint módosul (régi
alapító okirat 5. pont):
„ 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 4. § 1.1 pontja szerint meghatározott óvodai nevelés. A gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekétkeztetés. „
j.) Az új formanyomtatvány 4.2. pontja szövegrész az alábbiak szerint módosul (régi
alapító okirat 7. pont):
„4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
1

851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

k.) Az új formanyomtatvány 4.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül (régi alapító
okirat 6. pont)
„ 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Három éves, illetve a felvételtől számított fél éven belül három évet betöltő (2,5)
gyermekek óvodai nevelése az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig,
legfeljebb nyolcéves koráig. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása:
Az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyermekkel együtt
integráltan nevelhető-oktatható testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos
nevelési igényű gyermek ellátása.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása.
Az étkeztetést az önkormányzat külsős üzemeltető által működtetett tálalókonyhán
biztosítja.”
l.) Az új formanyomtatvány 4.4. pontjában (régi alapító okirat 8. pontja) a költségvetési
szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölésében törlésre
került a 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai funkció, illetve
a 096010 Óvodai intézményi étkeztetés kormányzati funkció. Ugyanakkor a 4.4 pont
kiegészül a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, valamint a 096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkciókkal.
Mindezek alapján a 4.4. pont az alábbiak szerint módosul:
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„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

7

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

8

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1
2

m.) Az új formanyomtatvány szerint a 4.5. pont az alábbiak szerint módosul (régi
alapító okirat 10. pont):
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kaposvár Város
közigazgatási területe”
n.) Az új formanyomtatvány 5.1. pontja (régi alapító okirat 14. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„5.1. Az intézmény vezetőjét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános
pályázat útján 5 éves határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben megállapított képesítési követelményeknek megfelelően.
Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere.”
o.) Az új formanyomtatvány 5.2. pontjába (régi alapító okirat 15. pont) az alábbi
szövegrész lép:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak
kinevezése a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda,
7400 Kaposvár, Rét u. 4. és tagintézményei, Madár
Utcai Tagóvoda, 7400 Kaposvár, Madár u. 14.
Szigetvár Utcai Tagóvoda, 7400 Kaposvár, Szigetvári
u.9. telephelyen változó munkahelyre.
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Közfoglalkoztatotti
jogviszony
2

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról;
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

p.) Az új formanyomtatvány 6.1.2. pontja (régi alapító okirat 9. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„ 6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.”
q.) Az új formanyomtatvány 6.1.3. pontja (régi alapító okirat 7. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi
feladatainak ellátására a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságot (7400
Kaposvár, 48-as Ifjúság u.58.-68.) jelöli ki. Az óvodai nevelésben részesülő
gyermekek intézményen belüli meleg étkeztetése – függetlenül az üzemeltetőtől – a
Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda és a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság
közötti együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kerül lebonyolításra.
r.) Az új formanyomtatvány 6.2. pontja (régi alapító okirat 4. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„6.2. A köznevelési intézmény tagintézményei:

1
2

tagintézmény megnevezése
Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda
Madár Utcai Tagóvoda

tagintézmény címe
7400 Kaposvár, Madár u. 14.

Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda
Szigetvár Utcai Tagóvoda

7400 Kaposvár, Szigetvári u. 9.

s.) Az új formanyomtatvány 6.3. pontja (régi alapító okirat 17. pont) az alábbiak szerint
módosul:

„6.3. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladat-ellátási hely megnevezése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda

-

100

Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda
Madár Utcai Tagóvoda

-

100

1.
2

tagozat
megjelölése
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3

Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda
Szigetvár Utcai Tagóvoda

-

50

t.) Az új formanyomtatvány 6.4. pontja (régi alapító okirat 18. és 19. pont) az alábbiak
szerint módosul:
„6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan helyrajzi
száma

7400 Kaposvár,
Rét u. 4.

8356/1

7400 Kaposvár,
Madár u. 14.

9746/3

1

2

3

7400 Kaposvár,
Szigetvári u. 9.

7192/2

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy a
vagyon használati joga

az
ingatlan
funkciója,
célja

Kaposvár Megyei Jogú
Város
Önkormányzatának
tulajdonában lévő
ingatlan. A vagyonnal
való gazdálkodás
vonatkozásában az
önkormányzati
vagyongazdálkodásról
szóló önkormányzati
rendeletben foglaltak
szerint kell eljárni.

óvoda

óvoda

óvoda

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2019MO számú Módosító okirattal módosított
5/2019AO számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő:
2019. május 1.
6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Tar
Csatár Központi Óvoda alapító okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjától az alábbiak
szerint módosítja:
a.) Az alapító okirat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal átvezetésre
kerülnek az új formanyomtatványba, melyeket a módosító okirat nem tartalmaz:
- a költségvetési szerv székhelye: régi alapító okirat 2. pontja helyett az új
formanyomtatvány 1.2.1. pontja,
- a költségvetési szerv irányító szerve és székhelye: régi alapító okirat 11. pont
helyett új formanyomtatvány 3.1. pontja,
- a költségvetési szerv fenntartójának neve és székhelye: régi alapító okirat13.
pont helyett új formanyomtatvány 3.2. pontja
- a köznevelési intézmény típusa: régi alapító okirat16. pont helyett új
formanyomtatvány 6.1.1. pontja
b.) Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:
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„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a
Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom
ki:”
c.) Az új formanyomtatvány 1.1.1. pontjának szövegrészéből az „Oktatási azonosító
száma: 033746 törlésre került. (régi alapító okirat 1. pont)
„1.1.1.

megnevezése: Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda”

d.) Az új formanyomtatvány szerint az 1.2.2. pont az alábbiak szerint módosult (régi
alapító okirat 3. pont):
„1.2.2. telephelye (i):

1
2

telephely megnevezése

telephely címe

Szántó Utcai Tagóvoda

7400 Kaposvár, Szántó utca
15/a

Szentjakabi Tagóvoda

7400 Kaposvár, Pécsi utca
124.

e.) Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat 2.1. pontja az alábbiakra módosul:
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002.03.01”
f.) Az új formanyomtatvány szerinti alapító okiratban törlésre került az „alapító neve és
székhelye” (régi alapító okirat 12. pont)
g.) Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat az alábbi 2.2. ponttal egészül ki:
„2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
h.) Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat az alábbi 2.3. ponttal egészül ki:
„2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
1
2

Tar Csatár Óvoda

székhelye
7400 Kaposvár, Pécsi u. 1.

Szentjakabi Óvoda

7400 Kaposvár, Pécsi u. 124.

i.) Az új formanyomtatvány 4.1. pontja szövegrész az alábbiak szerint módosul (régi
alapító okirat 5. pont):
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„ 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 4. § 1.1 pontja szerint meghatározott óvodai nevelés. A gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekétkeztetés.”
j.) Az új formanyomtatvány 4.2. pontja szövegrész az alábbiak szerint módosul (régi
alapító okirat 7. pont):
„4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
1

851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

k.) Az új formanyomtatvány 4.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül (régi alapító
okirat 6. pont)
„ 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Három éves, illetve a felvételtől számított fél éven belül három évet betöltő (2,5)
gyermekek óvodai nevelése az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig,
legfeljebb nyolcéves koráig. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása:
Az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyermekkel együtt
integráltan nevelhető-oktatható testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
sajátos nevelési igényű gyermek ellátása.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása.
Az étkeztetést az önkormányzat külsős üzemeltető által működtetett tálalókonyhán
biztosítja.”
l.) Az új formanyomtatvány 4.4. pontjában (régi alapító okirat 8. pontja) a költségvetési
szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölésében törlésre
került a 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai funkció, illetve
a 096010 Óvodai intézményi étkeztetés kormányzati funkció. Ugyanakkor a 4.4 pont
kiegészül a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, valamint a 096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkciókkal.
Mindezek alapján a 4.4. pont az alábbiak szerint módosul:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

1
2
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6

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

7

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

8

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

m.) Az új formanyomtatvány szerint a 4.5. pont az alábbiak szerint módosul (régi
alapító okirat 10. pont):
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kaposvár Város
közigazgatási területe”
n.) Az új formanyomtatvány 5.1. pontja (régi alapító okirat 14. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„5.1. Az intézmény vezetőjét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános
pályázat útján 5 éves határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben megállapított képesítési követelményeknek megfelelően.
Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere.”
o.) Az új formanyomtatvány 5.2. pontjába (régi alapító okirat 15. pont) az alábbi
szövegrész lép:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak
kinevezése a Tar Csatár Központi Óvoda, 7400
Kaposvár, Pécsi u. 1. és tagintézményei, Szántó Utcai
Tagóvoda, 7400 Kaposvár, Szántó u. 15/a, Szentjakabi
Tagóvoda, 7400 Kaposvár Pécsi u. 124. telephelyen
változó munkahelyre.

Közfoglalkoztatotti
jogviszony

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

1

2

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
p.) Az új formanyomtatvány 6.1.2. pontja (régi alapító okirat 9. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„ 6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.”
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q.) Az új formanyomtatvány 6.1.3. pontja (régi alapító okirat 7. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi
feladatainak ellátására a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságot (7400
Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 58.-68.) jelöli ki. Az óvodai nevelésben részesülő
gyermekek intézményen belüli meleg étkeztetése – függetlenül az üzemeltetőtől – a
Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda és a Kaposvári Humánszolgáltatási
Gondnokság közötti együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kerül
lebonyolításra.”
r.) Az új formanyomtatvány 6.2. pontja (régi alapító okirat 4. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„6.2. A köznevelési intézmény tagintézményei:

1
2

tagintézmény megnevezése
Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda
Szántó Utcai Tagóvoda
Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda
Szentjakabi Tagóvoda

tagintézmény címe
7400 Kaposvár, Szántó u.15/a
7400 Kaposvár, Pécsi u. 124.

s.) Az új formanyomtatvány 6.3. pontja (régi alapító okirat 17. pont) az alábbiak szerint
módosul:
„6.3. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladat-ellátási hely megnevezése
Kaposvári Tar csatár Központi Óvoda
1.
2
3

Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda
Szántó Utcai Tagóvoda
Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda
Szentjakabi Tagóvoda

tagozat
megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

-

100

-

100

-
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t.) Az új formanyomtatvány 6.4. pontja (régi alapító okirat 18. és 19. pont) az alábbiak
szerint módosul:
„6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy a
vagyon használati joga

az
ingatlan
funkciója,
célja

74

7400 Kaposvár,
Pécsi u.1.

3595

7400 Kaposvár,
Szántó u. 15/a

578

1

2

3

7400 Kaposvár,
Pécsi u. 124.

Kaposvár Megyei Jogú
Város
Önkormányzatának
tulajdonában lévő
ingatlan. A vagyonnal
való gazdálkodás
vonatkozásában az
önkormányzati
vagyongazdálkodásról
szóló önkormányzati
rendeletben foglaltak
szerint kell eljárni.

3126

óvoda

óvoda

óvoda

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 6/2019MO számú Módosító okirattal módosított
6/2019AO számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő:
2019. május 1.

-----19. Előterjesztés a TOP-6.2.1-19 kódszámú "Bölcsődei férőhelyek kialakítása,
bővítése" elnevezésű felhívásra benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó
együttműködési megállapodásról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

-----Kérdések nem hangzottak el.-----

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4803
Száma: 19.04.25/19/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:25
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

56/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a TOP-6.2.1-19 kódszámú, „Bölcsődei
férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű felhívásra benyújtani kívánt pályázathoz
kapcsolódó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az
annak mellékletét képező Együttműködési megállapodás c. dokumentumot jóváhagyja. A
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges együttműködési
megállapodás aláírására és a későbbi esetleges módosítások elvégzésére utólagos beszámolási
kötelezettséggel.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly Polgármester
Szirják Imréné igazgató
Balogh Beáta igazgató
azonnal

-----20. Előterjesztés a Kaposgrid Projekt Konzorciumi Együttműködési
Megállapodásának 2. számú módosításáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester az ELENA projekt kapcsán egy konzorciumi együttműködési
megállapodást tartalmaz az előterjesztés, amely azokat foglalja össze, amiről korábban a
költségvetésnél beszélt. Európai Bizottsági előírás, eljutottak odáig, hogy végre a testület elé
terjesszék, kell is, mert az első részellenőrzés hamarosan következik.
-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----76

Szavazás eredménye
#: 4804
Száma: 19.04.25/20/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:26
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

57/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposgrid Projekt Konzorciumi Együttműködési
Megállapodásának 2. számú módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő
határozatot hozza:
A Közgyűlés jóváhagyja az ELENA támogatásból, Kaposgrid projekt kapcsán
kötendő, az előterjesztés mellékletét képező, 2. sz. Konzorciumi Együttműködési
Megállapodást, és felhatalmazza Szita Károly polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Kovács Katalin környezetfejlesztési igazgató
2019. május 15. a Konzorciumi megállapodás aláírására

-----21. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

-----Kérdések nem hangzottak el.-----

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4805
Száma: 19.04.25/21/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:26
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

58/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta:
1)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 227/2017. (XII. 7.)
önkormányzati határozat határidejét 2019. június 30-ra módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

2)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 91/2018. (VI. 14.)
önkormányzati határozat határidejét 2019. június 30-ra módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

3)

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2019. június 30.

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2019. június 30.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 7/2019. (I. 31.)
önkormányzati határozat 7. pontjának határidejét 2019. május 31-re módosítja.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2019. május 31.
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4)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a polgármester 2019. évi
szabadságának ütemezésére adott tájékoztatatást.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
dr. Csillag Gábor jegyző
folyamatos

-----22. Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I.-II. havi teljesüléséről és az önkormányzati
hátralékok alakulásáról---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4806
Száma: 19.04.25/22/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:26
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

59/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2019. évi
költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló
tájékoztatót.
-----23. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi
önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
(2019. I. negyedév)---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----79

-----Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4807
Száma: 19.04.25/23/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:27
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

60/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a
településrészi önkormányzatok 2019. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
szóló tájékoztatót elfogadja.
-----24. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztásáról ---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

-----Kérdések nem hangzottak el.-----

-----Hozzászólások nem hangzottak el.-----
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Szavazás eredménye
#: 4808
Száma: 19.04.25/24/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:27
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
17
0
0
17
1
0
18

Szav%
Össz%
100,00
94,44
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
94,44
5,56
0,00
100.00

61/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
1.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Törvényszék fiatalkorúak büntető
ügyeiben eljáró tanácsába pedagógus ülnöknek a következő személyeket választotta meg:

Jelölt neve:
Lakcíme:
Születési hely és idő:
Anyja neve:

Bedő Kornél

Jelölt neve:
Lakcíme:
Születési hely és idő:
Anyja neve:

Lőrincze Ibolya Ilona

Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő:
2019. április 30.

2.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság ülnökeinek a következő személyeket választotta meg:

Jelölt neve:
Lakcíme:
Születési hely és idő:
Anyja neve:

Keszi László
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Jelölt neve:
Lakcíme:
Születési hely és idő:
Anyja neve:

Máté Zoltán

Jelölt neve:
Lakcíme:
Születési hely és idő:
Anyja neve:

Skiba Andrásné

Jelölt neve:
Lakcíme:
Születési hely és idő:
Anyja neve:

Terestyényi Szabolcsné

Jelölt neve:
Lakcíme:
Születési hely és idő:
Anyja neve:

Piri Anita

Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő:
2019. április 30.
3.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Járásbíróság fiatalkorúak büntető
ügyeiben eljáró tanácsaiba pedagógus ülnöknek a következő személyt választotta meg:

Jelölt neve:
Lakcíme:
Születési hely és idő:
Anyja neve:

Kulcsárné Galetics Ibolya

Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő:
2019. április 30.
-----25. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának LIFE hungAIRy
című projektben való részvételéről és partnerségi szerződés megkötéséről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen----Szita Károly polgármester megköszönte Kovács Katalin igazgató asszonynak a munkáját.
-----Kérdések----Pintér Attila tanácsnok rendkívül fontos előterjesztésről van szó és örvendetes, hogy
eljutottak idáig, amelynek keretén belül Kaposvárra egy automata levegőszennyezettség
mérését lehetővé tévő mérőberendezés hálózatot tudnak kiépíteni. A projekt 2019. január 182

jétől 2026. december végéig tart. Kérdése volt, hogy a rájuk eső 300 millió forintos
fejlesztésnek milyen lesz az ütemezése? Mikor lehet számítani arra, hogy a mérőberendezések
beszerzésre kerülnek és elkezdenek működni a városban?
Kovács Katalin igazgató pontos ütemezést fog erről leadni, ugyanis nem kezdhetik el a
közbeszerzéseket, amíg a minisztérium nem ad rá engedélyt. Azon vannak, hogy ősszel
elkezdjék és a 20 mérőpontra egy másik önkormányzattal vannak egy fejlesztésben. Lehetőség
szerint, de legkésőbb szeptemberig lead egy ütemezést erre vonatkozóan.
Pintér Attila tanácsnok körülbelüli ütemezést sem lehet látni, hogy tervek szerint mikor
kezdenek el működni ezek a mérőberendezések? Elnézést kért, hogy visszakérdez, nem egy
pontos ütemezésre volt kíváncsi, csak egy hozzávetőlegesre.
Szita Károly polgármester most is mérik a levegőszennyezettséget. Kérdése volt igazgató
asszonyhoz, hogy ebben az évben számíthatnak arra, hogy elkezdik a beruházást?
Kovács Katalin igazgató elmondta, ha rajta múlik, akkor igen.

-----Hozzászólások----Pintér Attila tanácsnok ez jó hír, a tavalyi év végén is beszéltek, illetve több Közgyűlésen
említették a levegő minőségét, szennyezettség mérést. Ezzel együtt azt, hogy az országos
légszennyezettség hálózathoz csatlakoznak egy automata mérőberendezéssel ez egy nagyon
régi cél. Emlékei szerint a 2004-es környezetvédelmi terv fogalmazta meg a kaposvári
önkormányzatnak célként, hogy valósítsa meg ezt a beruházást. Bízva abban természetesen,
hogy Kaposvár levegőminősége nem tartozik a rossz levegőminőségű városok közzé. A
környezetvédelmi tervükben az szerepelt, hogy összességében a mutatókat tekintve közepes
szintűnek minőségűnek minősíthető a levegő minősége. Bíznak benne, hogy fejlesztéseik
lehetővé teszik, hogy jobb legyen a levegő minősége Kaposváron.
Szavazás eredménye
#: 4809
Száma: 19.04.25/25/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:31
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00
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62/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú
Város Önokrmányzatának LIFE hungAIRy című projektben való részvételéről és
partnerségi szerződés megkötéséről szóló előterjesztést elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert az együttműkodési megállapodás aláírására.
Előterjesztő:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Kovács Katalin igazgató
2019. május 2.

2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a LIFE hungAIRy című
projekt önerejéhez 12.050 e Ft önerőt megelőlegez a 2019. évi általános működési tartalék
terhére, az elkövetkező években szükséges önerőt az adott évi költségvetés tervezésekor
biztosítja az önerő támogatás függvényében.
Előterjesztő:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2019. június 30.

-----26. Előterjesztés az új versenyuszoda átadásáról és a 2019. évi kiemelt
úszóversenyekről---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4810
Száma: 19.04.25/26/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:32
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00
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63/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az új versenyuszoda átadásáról és a
2019. évi kiemelt úszóversenyekről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az Úszó Ifjúsági
Országos Bajnokság megrendezéséhez 4.000.000.- Ft-ot biztosít a Kaposvári Sportközpont és
Sportiskola részére.
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
Jenei Zoltánné igazgató
2019. május 20.

-----27. Előterjesztés alapítványi támogatásokról ---------Időkorlátozás nélküli //Méretlen---------Kérdések nem hangzottak el.---------Hozzászólások nem hangzottak el.----Szavazás eredménye
#: 4811
Száma: 19.04.25/27/0/A/KT
Ideje: 2019 április 25 10:32
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
18
0
0
18
0
0
18

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

64/2019. (IV. 25.) önkormányzati határozat:
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz:
1. A Polgármesteri Keret terhére
- KÉPÍRÁS Művészeti Alapítvány részére
100.000,-Ft
(Bátai Sándor 2019. május 9. – június 9. között a Műcsarnokban rendezendő ”Princípiumok”
című kiállításához kapcsolódó installáció és Képsors című kiadvány költségeihez.)
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2. Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret terhére
- Kaposvári Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány részére 25.000,-Ft
(„Lélekhangok” zeneterápiás program megvalósítására hangszerek beszerzésének
költségeihez.)
3. Köznevelési és Kulturális Támogatási Keret terhére
- „Diákjainkért” Alapítvány részére
30.000,-Ft
(Az Aradi Vértanúk Napján rendezendő ünnepség, az adventi ünnepségsorozat megnyitója
költségeihez.)
- „Diákjainkért” Alapítvány részére
20.000,-Ft
(A Kodály Zoltán művészeti vetélkedő, Német nyelvi civilizációs verseny, Víz világnapja
alkalmából rendezendő városi vetélkedő költségeihez.)
- Búvópatak Alapítvány részére
(szerzői és főmunkatársi tiszteletdíjakra.)

90.000,-Ft

- Képírás Művészeti Alapítvány részére
(Az Alapítvány működési költségeihez.)

40.000,-Ft

- Képírás Művészeti Alapítvány részére
40.000,-Ft
(A KÉPÍRÁS internetes folyóirat működtetésére, a lap szerkesztői és szerzői tiszteletdíjaira,
a 2019. nyarán megjelenő „Balaton” szám szerkesztői és szerzői tiszteletdíjaira.)
- Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány részére
60.000,-Ft
(A Kicsinyek Kórusainak Országos Fesztiválja és a Margit-Kerti Koncertek költségeihez.)
- Aprólépések Alapítvány részére
(Gyermeknap költségeihez.)

20.000,-Ft

- „Ép testben Ép lélek” Alapítvány részére
40.000,-Ft
(Egészség hét költségeihez.)
- „Gyermekmosoly” Alapítvány részére
20.000,-Ft
(Az „Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel” Óvodapedagógusok Országos Szakmai
Egyesülete XXV. Tavaszi Konferenciáján való részvétel költségeihez.)
- „JÖVŐNKÉRT” Alapítvány részére
20.000,-Ft
(A Népmese napjához szervezendő interaktív mesevetélkedő – Meseút/Mesenap
költségeihez.)
- Kaposvári Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány részére 20.000,-Ft
(„DALBA ZÁRT KÖLTÉSZET” címmel zenés irodalmi délután a Kultúr Találka
együttes közreműködésével rendezvény költségeihez.)
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- Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére
30.000,-Ft
(Kis-Bankné Kondákor Marianna zenei tematikájú fotóinak a Liszt Ferenc Zeneiskola
épületében tartandó kiállításának költségeihez.)
Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2019. május 31.

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz
korábban megítélt támogatások felhasználási céljának módosításához:
A Toponári Településrészi Önkormányzat Részönkormányzati Kerete terhére
-

a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére
(esztétikusabb tanulói környezet kialakításához ,
100.000,-Ft
valamint karácsonyi játszóház és jótékonysági bál megszervezésének költségeihez.)

-

a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére
(környezettudatos nevelés, ökológiai program,
150.000,-Ft
valamint szabadidős tevékenységek megszervezésének költségeihez.)

Felelős:
Közreműködik:
Határidő:

Szita Károly polgármester
Balogh Beáta igazgató
2019. május 31.

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

K. m. f.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző
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