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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Jegyzőkönyv 

 
 

 

Testületi ülés ideje: 2019. június 6.  

Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. 

I. emelet Díszterem 

 

 

Pult Név Voks Frakció 

 

31 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 

 2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 

 4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 

 5 Dér Tamás alpolgármester 0 - 

17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 

 6 Gelencsér Ferencné tanácsnok 1 - 

15 dr. Giber Vilmos tanácsnok 0 - 

11 Kiss Tamás képviselő 1 - 

12 Kováts Imre képviselő 1 - 

18 Miháldinecz Gábor képviselő 1 - 

 8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 

 7 Nagy Attila tanácsnok 0 - 

16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 

13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 

 3 dr. Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 

 9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 

14 Szita Károly polgármester 1 - 

10 Torma János tanácsnok 1 - 

 

 

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

csatolt jelenléti ív tartalmazza. 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 

 
 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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Szita Károly polgármester köszöntötte a képviselőket, kollégákat meghívott vendégeket, sajtó 

munkatársait. Megállapította, hogy a testület 14 tagja jelen van, így a Közgyűlés határozatképes.  

Kérte, hogy a meghívóban szereplő előterjesztéseken kívül vegyék fel a napirendre:  

- a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, valamint a kulturális célú 

támogatás nyújtásáról szóló 57/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint 

az 

-  alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 4817   Száma: 19.06.06/0/0/A/KT 
Ideje: 2019 június 06 08:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 

Tárgya: A testület a határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 

72/2019. (VI. 6.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére  

- a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, valamint a kulturális célú 

támogatás nyújtásáról szóló 57/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint 

az 

- alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 

 

Napirendek:  

 

1. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek tájékoztatóiról és a 2019/20-as bajnoki idényre 

szóló támogatásokról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 

2. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 

megbízásokról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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3.  Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 

4. Előterjesztés a fenntarthatóságot szolgáló versenyképes közösségi közlekedés 

megteremtéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 

5.  Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról és 

további módosítási szándék elfogadásáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 

 

6. Előterjesztés a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, valamint 

a kulturális célú támogatás nyújtásáról szóló 57/2016.(XII.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

7. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának az elektronikus 

adóbevallásról szóló 73/2009.(XI.24.) számú önkormányzati rendeletének hatályon kívül 

helyezéséről 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

8.  Előterjesztés a Közgyűlés 2019. évi munkatervének felülvizsgálatáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

9.  Előterjesztés a 2019/2020-as nevelési év előkészítéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

10. Előterjesztés a Tulipános Bölcsődében egy csoport nyitásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

11. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2020. évi 

fordulóhoz való csatlakozásról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

12. Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
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13. Előterjesztés a 2019. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

14. Előterjesztés a Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvánnyal kötendő közszolgáltatási 

megállapodásról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

15. Előterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

16. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola atlétikai szakosztályának 

működéséről, az eltelt időszak tapasztalatairól, a 2020. évi támogatás mértékéről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 

17. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

18. Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati 

hátralékok alakulásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

19. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 

 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

20. Tájékoztató a „HISZÜNK EGYMÁSBAN” programban megfogalmazott vállalások 

teljesüléséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

Zárt ülésen:  
 

21. Előterjesztés a „Szabadságért Kaposvár Emlékérem” adományozásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Jenei Zoltánné igazgató 

 

22. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

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

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

 

24. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

 

25. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

 

26. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

 

27. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

 

28. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

 

29. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kijelölése egyedi közgyűlési döntéssel 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
 
 

Mihalecz András tanácsnok a napirendek elfogadása után megérkezett, így a Testület 15 

fővel folytatta tovább munkáját.  
 
 

Szita Károly polgármester beszámolt az áprilisi Közgyűlés óta bekövetkezett, a várost érintő 

történésekről. A parlamenti választásokon részt vetteknek köszönetet mondott. Az elmúlt 25 évben 

olyan közösségé vált a város, amely fejlesztette, szépítette a várost, és így jó ma itt élni. Elmondta, 

hogy a 2014-ben eltervezett élhető város program a Németh István Program első nagy 

beruházásának átadásán jutott el odáig a város, hogy ez nem csak álom, hanem valóság. Köszönetet 

mondott mindazoknak, akik bíztak benne, támogatták, segítették a megvalósulást. Országvezetők, 

tervezők, építők, mérnökök, kétkezi munkások segítettek a programok kivitelezésében. Minden 

ilyen beruházásnak az a célja, hogy jobban éljenek a kaposváriak. Átadták a 10 pályás 

versenyuszodát is, amely nagyon sok dicséretet kapott. A hét végén lezajlott az országos ifjúsági 

bajnokság az új medencékben. Ebben az új létesítményben nemzetközi és hazai versenyek is 

megrendezhetőek. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy 2030-ra Kaposvár legyen az ország 

legegészségesebb városa. Tájékoztatta a hallgatókat, hogy egy új gépgyártó üzem jön a városba és 

kibővül a Kaposvári Egyetem oktatási palettája. Az új üzem az újonnan kialakított 32 hektáros 

területre fog betelepülni és 100 embernek ad munkát. Mentőautókat, tűzoltóautókat fog szervizelni 
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és gyártani. A Kaposvári Egyetemen elindul a mérnökképzés. 2020-ban indul az új tanév. Egy új 

tanműhely is fog épülni. A Déli tömbben épül egy új informatikai központ, amely az általános- és 

középiskolás gyerekeknek bemutatja az új informatikai megoldásokat. Az eszközök már 

pályáztatásra kerültek. 

A városban 2030-ig 6000 új fát ültetnek, amely az idei évben kezdődik 470 fával. Az idei évi út- 

és járdafelújítási programot is elkezdték, amely 600 millió Ft-ba fog kerülni. 20 zártkerti út, a 

Szőlőhegyi út is felújításra kerül. Tájékoztatta a jelenlevőket az idei évi további útberuházásokról 

is.  

Megalakult a Kaposvári Egészségtanács, aminek tagjai abban segítenek, hogy Kaposvár legyen az 

ország legegészségesebb városa. A lakosság is bevonásra kerül, mert minden háztartásba 

eljuttatnak egy véleménykérő kérdőívet. 

Tematikus beszélgetéseket folytat a különböző területen dolgozó kaposváriakkal, hogy az 

elkövetkezendő 10 esztendő programját kialakítsák.  

A 67-es út megépítésének hírére megnőtt a befektetői érdeklődés is Kaposváron, így valószínűleg 

több munkahely is lesz. 

Gratulált a Rákóczinak az NB-1-be jutásért.  

Megköszönte az elmúlt időszakban szervezett kulturális és egyéb programokat szervezőknek a 

munkáját.  

 
 

----- 1. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek tájékoztatóiról és a 2019/20-as bajnoki 

idényre szóló támogatásokról ----- 

 

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

 

Szita Károly polgármester köszöntötte a sportegyesületeket képviselő meghívott vezetőket. A 

legnagyobb támogatója a sportnak még mindig a kaposvári önkormányzat. Most is több mint 400 

millió Ft-tal támogatja a város a sportolókat. Elmondta, hogy örül a sikereknek, de hosszú távon 

nem biztos, hogy megoldható az egy lábon állás. Véleménye szerint az eredmények mellett 

rendkívül fontos az utánpótlás is. Gratulált az elért eredményekhez.  

 

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4818   Száma: 19.06.06/1/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 08:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 



7 

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

73/2019. (VI. 6.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kiemelt sportszervezetek tájékoztatóiról 

és a 2019/2020-as bajnoki idényre szóló támogatásokról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint 

határozott: 

 

1) A Közgyűlés a sportszervezetek részére a 2-11.) pontokban meghatározott támogatásokat 

biztosítja, azzal, hogy az önkormányzati támogatás formájáról a kifizetések időpontját 

megelőzően köteles a sportszervezet vezetője írásban nyilatkozni, amennyiben jelen testületi 

döntés meghozataláig arról nem rendelkezett. A határozatban szereplő támogatási összegek 

függetlenül a támogatási formától bruttó összegek, szponzoráció esetén az ÁFA összegét 

tartalmazzák. A sportszervezetek részére nyújtott pénzbeli források biztosításának feltételeit a 

felek szerződésben rögzítik. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

2) A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére az alábbi támogatásokat biztosítja: 

 

Működési támogatás (szponzoráció): 53.213.000 Ft 

 

ütemezése: 2019. III. negyedév 13.303.250 Ft 

                   2019. IV. negyedév 13.303.250 Ft 

                   2020. I. negyedév 13.303.250 Ft 

                   2020. II. negyedév 13.303.250 Ft 

       

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

3) A Közgyűlés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére 15.240.000 Ft eredményességi 

támogatást biztosít, amennyiben a csapat a Magyar Bajnokság 4-8. helyén végez.  
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Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2020. május 31. 

 

4) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda SE részére az alábbi támogatásokat biztosítja: 

 

Működési támogatás: 55.000.000 Ft 

              (a támogatás jogcíméről később nyilatkoznak) 

ütemezése: 2019. III. negyedév 13.750.000 Ft 

                   2019. IV. negyedév 13.750.000 Ft 

                   2020. I. negyedév 13.750.000 Ft 

                   2020. II. negyedév 13.750.000 Ft 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

5) A Közgyűlés a 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére az alábbi 

támogatásokat biztosítja: 

 

Támogatási forma: amatőr sport 

Működési alaptámogatás: 18.940.500 Ft 

 

Ütemezés: 2019. III. negyedév 4.735.125 Ft 

                              2019. IV. negyedév 4.735.125 Ft 

                              2020. I. negyedév 4.735.125 Ft 

                              2020. II. negyedév 4.735.125 Ft 

 

A támogatott az önkormányzati támogatás időarányos utalásait megelőzően köteles igazolni 

az 1MCM Kft és partnerei által vállalt 18 millió Ft végleges jellegű támogatások időarányos 

teljesítését. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

6) A Közgyűlés a 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére legalább az Extra Liga 

5. helyének elérése esetén 6.313.500 Ft eredményességi támogatást biztosít. A támogatott az 

eredményességi támogatás utalását megelőzően köteles igazolni, hogy az 1MCM Kft és 

partnerei az általuk vállalt 18 millió Ft végleges jellegű támogatás teljes összegét átutalták a 

sportszervezet részére. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 
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Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2020. május 31. 

 

7) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely SE részére az alábbi 

támogatásokat biztosítja: 

 

      Támogatási forma: amatőr sport: 

      Működési támogatás: 16.500.000 Ft 

Ütemezés: 2019. III. negyedév 4.125.000 Ft 

                              2019. IV. negyedév 4.125.000 Ft 

                              2020. I. negyedév 4.125.000 Ft 

                              2020. II. negyedév 4.125.000 Ft 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

8) A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub Kft. részére az alábbi támogatásokat biztosítja: 

 

Működési alaptámogatás: 45.400.000 Ft 

 

Ütemezés: 2019. augusztus 10.-ig szponzoráció  25.400.000 Ft 

                  2020. I. negyedév de minimis 20.000.000 Ft 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2019. augusztus 10. (szponzori szerződés) 

 2019. december 31. (de minimis szerződés) 

 

9) A Közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub részére a városi létesítmények bérleti díjának TAO 

önerejére 2019. június 30-ig 6.000.000 Ft utánpótlás támogatást biztosít. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2019. június 30. 
 

10) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére az alábbi 

támogatásokat biztosítja: 

 

a) Működési támogatása (támogatási forma: utánpótlás):             14.516.376 Ft 

                Ütemezés: 2019. II. félév (1.209.698 Ft x 6 hó)          7.258.188 Ft 

                                2020. I. félév (1.209.698 Ft x 6 hó)    7.258.188 Ft 
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b) Az Akadémia által megvásárolt sportpanzió 2019/2020-as bajnoki időszakban 

felmerülő üzemeltetési kiadásaihoz 15.000.000 Ft támogatást havi ütemezésben.  

 

c) A Rákóczi Stadion bérleti díj kompenzációjára: 

2019. II. félév  2.329.358 Ft/hó x 6 = 13.976.148 Ft 

2020. I. félév 2.329.358 Ft/hó x 6 = 13.976.148 Ft 

 

d) A Rákóczi Stadion üzemeltetésére (elszámolási kötelezettséggel)  

2019. II. félév 3.598.333 Ft/hó x 6 = 21.589.998 Ft 

2020. I. félév 3.598.333 Ft/hó x 5  + 3.598.337 Ft/hó = 21.590.002 Ft 

                                                               

 

e) A Városligeti műfüves nagypálya felújításának TAO önerejére 5.034.291 Ft-ot 

(műfű csere, fejlesztési támogatás) az ezt tartalmazó TAO határozat kiadását 

követően. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2019. augusztus 31. (a-d) pontok támogatási szerződései) 

 2019. november 30. (az e) pont támogatási szerződése) 

 

11) A Közgyűlés a Kaposvári Labdarúgó Kft. részére az alábbi támogatásokat biztosítja: 

 

NB I-es felnőtt labdarúgó csapat működéséhez (szponzoráció) 120.000.000 Ft 

Ütemezés: 

       2019. III. negyedév  30.000.000 Ft  

       2019. IV. negyed év  30.000.000 Ft 

       2020. I. félév  30.000.000 Ft 

       2020. IV. negyedév 30.000.000 Ft 

 

Az önkormányzati támogatás utalására a tulajdonosok által vállalt végleges jellegű 

támogatások, tőkeemelés teljesítésének ütemében kerülhet sor 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

12) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a működési célú támogatások az 2-11.) pontban megjelölt 

részletekben kerülnek kifizetésre a sportszervezetek részére. Ettől a Polgármester rendkívül 

indokolt esetben eltérhet a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2020. június 30. 
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13) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a kiemelt sportszervezetek részére megítélt támogatások 

kapcsán a támogatási, illetve szponzori szerződések megkötésére azt követően kerülhet sor, 

hogy a sportszervezet vezetője nyilatkozik a lezárt bajnoki időszak gazdálkodásáról, pénzügyi 

helyzetéről (legalább „0” szaldós egyenleggel zár, vagy hiány esetén, annak fedezete 

biztosított). A sportszervezet vezetője a nyilatkozatát köteles hitelt érdemlően, számviteli 

dokumentumokkal alátámasztani (2018. évi közzétett beszámoló, 2019. I. félévi főkönyvi 

kivonat, mérleg, egyéb indoklás). 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

14) A Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki a kiemelt sportszervezeteknek a 2018/2019-

es bajnoki évadban nyújtott szereplésükért. Köszönetet mond a szponzoroknak, az elért 

eredmények támogatóinak. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Péterné Szarka Klára sport referens 

Határidő: 2019. június 30. 

 

 

 

Szita Károly polgármester kérte a jelenlevő vezetőket, hogy tájékoztassák a csapatokat, a 

jelenlevő képviselőket pedig, hogy látogassanak el a sporteseményekre.  

 

 

-----2. Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó 

megbízásokról----- 

 

 

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

 

Szita Károly polgármester köszöntötte a meghívott óvodavezetőket.  

 

 

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

 

 

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

 

#: 4820   Száma: 19.06.06/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 08:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: a testület Bekesné Porczió Margit óvodavezetői megbízásáról az alábbiak szerint 

szavazott:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4821   Száma: 19.06.06/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 08:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: a testület Tavali Gabriella óvodavezetői megbízásáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4822   Száma: 19.06.06/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 08:33  

Típusa: Nyílt 
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Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

74/2019. (VI. 6.) önkormányzati határozat: 

 

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

beosztás ellátására vonatkozó megbízásokról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 

 

1.) A Közgyűlés megbízza – határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének 

változatlanul hagyása mellett – 2019. augusztus 16. napjától 2024. augusztus 15. napjáig 

Bekesné Porczió Margitot a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda óvodavezetői – 

magasabb vezetői – beosztásának ellátásával. 

 Illetménye:  546.995,-Ft 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő: 2019. június 13. (közlésre) 

 2019. augusztus 1. (a magasabb vezetői megbízás elkészítésére) 

 

2.) A Közgyűlés megbízza – határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének 

változatlanul hagyása mellett – 2019. augusztus 16. napjától 2024. augusztus 15. napjáig 

Tavali Gabriellát a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda óvodavezetői – magasabb 

vezetői – beosztásának ellátásával. 

 Illetménye:  555.295,-Ft 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő: 2019. június 13. (közlésre) 

2019. augusztus 1. (a magasabb vezetői megbízás elkészítésére) 
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-----3. Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a kiegészítés is része az 

előterjesztésnek.  

 

-----Kérdések----- 

 

 

Pintér Attila tanácsnok a kaposmérői polgármester levelében leírtakkal kapcsolatban kérdezte, 

hogy a vádak mennyire igazak a levél tartalmából? A deseda rendelettel kapcsolatban kérdezte, 

hogy a rendelet előkészítése milyen szakaszban van, mikor tárgyalja a Közgyűlés. A desedai 

halpusztulással kapcsolatban kérdezi, hogy mi volt az oka, és meg lehet-e előzni a következőkben 

ezt? A kisgáti városrészben évek óta befejezetlen bevásárlóközpont építéséről mit tudni? Az uszoda 

melletti szállodaépítésről szeretne tájékoztatást kapni.  

 

Kiss Tamás képviselő örül, hogy átadásra került az Aréna és az uszoda. Biztosítottnak látja-e a 

Polgármester úr az intézmények működtetését és amennyiben nem, várható-e létszámbővítés? A 

fatámaszok feliratozási költségére szánt 1 millió forint mit takar?  

 

Kováts Imre képviselő kérdezte, hogy a desedai halpusztulás és egyéb üzemeltetési hibák miatt  

a Deseda és környékének üzemeltetését végző Kaposvári Sporthorgász Egyesülettel kötött 

szerződést kívánják-e felülvizsgálni? A Gárdonyi Iskola leázásának felmérése megtörtént-e, a van-

e a Klebelsberg Kollégiumban történő tanításra vonatkozó számítás, hogyan fog történni az okozott 

kár érvényesítése?  

 

Felder Frigyes tanácsnok kérdése, hogy az elmúlt közgyűlésen megszavazott desedai károkra 

kapott összeg megérkezett-e? Igényel-e plusz forrást a károk enyhítése, megoldása? 

 

 

Szita Károly polgármester elmondta, hogy a desedai károk enyhítésére az összeget átutalták, 

plusz forrásigényt nem kapott. 

A kaposmérői polgármester levelét nem kapta meg, nem olvasta. Nem volt szeméttelepe a városnak 

2010-15 közötti időszakban, ezért szerződött le, hogy oda vigyék a szemetet ebben az időszakban. 

A szerződést nem lehetett úgy megkötni, hogy azon az áron szállítsák oda a szemetet, mint 

amennyiért Kaposvárra szállítanák, plusz 200 millió forintot kértek érte. Nagyon helyesen 

cselekedett a Holding, hogy felmondta a szerződést. Bíróságon van az ügy, még nem tudni mi lesz 

a vége. 

A desedai rendelet nem készül el csak az év végére, mivel több szakértői véleményt kikérve kell 

megalkotni azt. A horgászegyesület szerződését szeretné felülvizsgáltatni.  

 

dr. Csillag Gábor jegyző elmondta, hogy a szakértők a leadott mintákból azt állapították meg, 

hogy a desedai halpusztulás oka a busaállomány elöregedése. Egyetlen mintában mutattak ki 

parazitát, ami a szakértők szerint nem lehet oka a komplex halpusztulásnak.  
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Szita Károly polgármester A kisgáti városrészben levő ingatlan tulajdonosának tájékoztatása 

szerint tárgyalásokat folytat az ingatlan sorsáról. A szállodaépítés kapcsán tájékoztatta a képviselőt, 

hogy a munka folyik a háttérben, tervezik, megtalálták a szálloda üzemeltetését végző céget. Az 

uszoda és az aréna üzemeltetése biztosítva van.  

A fatámaszok feliratának legyártatása már folyamatban van, a támaszok köré lesz felrögzítve, a fák 

fajtája lesz ráírva, és évekig kint maradhat.  

A leázások kapcsán elmondta, hogy a kivitelező és a tankerület biztosítója egyeztet egymással, 

véleménye szerint per lesz belőle. Megállapodás született az önkormányzat és a tankerület között 

a károk elosztását illetően. Örülne neki, ha megegyezéssel zárulhatna az ügy.  

 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Kováts Imre képviselő azért tartja fontosnak a felülvizsgálatot, mivel az idegenforgalmat 

alapvetően befolyásolja. Véleménye szerint méltányos, mindkét fél számára megfelelő szerződést 

kell kötni, mivel jelentős energiát szántak a Deseda horgászatára.  

 

Szita Károly polgármester nem tudja, hogy a legjobb kezekben van-e a Deseda, nagyon sokat 

költöttek rá, ezért kell megtalálni a megfelelő üzemeltetőt.  

 

Pintér Attila tanácsnok a Desedát illetően a kiaknázható potenciális jövő a kérdés, hogy sikerül-

e kezelni. Egy rendelet nem fogja ezt megoldani, de reméli, hogy mire a kemping is elkészül, 

minden rendben lesz. Tájékoztatta a polgármestert, hogy a kaposmérői polgármester levelét 

minden képviselő most kapta meg, a hangvételét ő sem kívánja minősíteni.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4823   Száma: 19.06.06/3/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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75/2019. (VI. 6.) 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 a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) 

bekezdésében a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a helyi közösségi közlekedés 2019. évi 

támogatására pályázat nyújtson be, valamint a pályázathoz kapcsolódóan az alábbiakról 

nyilatkozik: 

 

a) A Közgyűlés a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2019. január 1-jétől 2019. 

december 31-ig folyamatosan fenntartja. 

b) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évben a Kaposvári Közlekedési 

Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 

eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez – a szolgáltató tárgy évet 

megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának, a települési önkormányzat 

által történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig - nettó 

93.015 ezer Ft azaz kilencvenhárommillió-tizenötezer forint saját forrásból származó, 

vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá. 

c) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról 

szóló 2012. évi XLI. törvény 24 § (6) bekezdése alapján közvetlen odaítéléssel kötötte 

meg a közszolgáltatási szerződést a Kaposvári Közlekedési Zrt.-vel. 

 

Felelős:               Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:            2019. augusztus 31. (Magyar Államkincstárhoz való benyújtás) 

 

3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a települési támogatások kifizetése pénzügyi fedezetének 

biztosítása érdekében a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

törvény 3. melléklet I./10 Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím terhére vissza nem 

térítendő támogatási igényt nyújt be 93.630 ezer Ft összegben. A Közgyűlés felhatalmazza a 

Polgármestert az Önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása pályázati dokumentáció 

elkészítésére és a benyújtással kapcsolatos intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. augusztus 15. (pályázat benyújtása) 

 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Kosárlabda Klub 

Kft részére a 2017/2018-as TAO pályázatának keretében beszerzésre kerülő 182 millió Ft értékű 

66 m P4-es ledfal elem és 2 db 15 m2-es ledes kijelző önerejéhez szponzori szerződés alapján 

20 millió Ft + Áfa (bruttó 25,4 millió Ft) összeget biztosít a 2019. évi költségvetési rendelet 

céltartalékában elkülönített felhalmozási tartalék keret terhére.  
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Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

   Dér Tamás intézményvezető 

Péterné Szarka Klára sportreferens 

Határidő:             2019. szeptember 30.  

 

5. A Közgyűlés a Kaposfüredi Sport Club részére a 2019/2020-es bajnoki időszak TAO pályázat 

önerejének biztosítása érdekében a 2019. II. félévre 924 e Ft támogatást hagy jóvá és vállalja, 

hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében 2020. I. félévre további 924 e Ft 

támogatást biztosít.  

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Péterné Szarka Klára sportreferens 

Határidő: 2019. december 31. (2019. évi támogatás) 

Határidő: 2020. február 28. (2020. évi támogatás) 

 

6. A Közgyűlés a Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére 450 e Ft támogatást biztosít 

¾-es cselló vásárlásához az Önkormányzat által értékesített cimbalom nettó vételárának terhére.  

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

7. A Közgyűlés a 40/209.(IV.25.) önkormányzati határozat 3. pontja alapján a Kaposvári 

Humánszolgáltatási Gondnokság részére jóváhagyott célok vonatkozásában az alábbi 

előirányzat átcsoportosításokat, valamint az első három cél törlését engedélyezi.  

 

Megnevezés 40/2019.(IV.

25) hat. 

alapján 

jóváhagyott 

előirányzat 

Dologi 

kiadás 

Felhalm. 

kiadás 

Módosított 

előirányzat 

Búzavirág Bölcsőde Maci, 

Pillangó csoportok és 2 db 

gyermek átadó burkolat javítása 

1.303 -1.303  0  

Petőfi Bölcsőde – Petőfi u. felöli 

elkerített kerítés szakasz átépítése 

1.189  -1.189 0 

Temesvár utcai Tagóvoda udvari 

esővíz elvezetése 

1.000 -1.000  0 

Nemzetőr sori Bölcsőde kerítés 

átépítése 

4.000  + 2.030 6.030 

Temesvár utcai Tagóvoda Kassa 

utca felöli burkolat javítás 

1.000  + 1.014 2.014 
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Szentjakabi Tagóvoda bejáratnál 

kerítés felújítás 

1.000  + 448 1.448 

Előirányzat átcsoportosítás 

összesen 

9.492 -2.303 + 2.303 9.492 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

   Sziberné Fehér Éva igazgató 

Határidő:  2019. december 31. 

 

8. A Közgyűlés jóváhagyja a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság és az Együd Árpád 

Kulturális Központ között a gazdálkodási feladatok ellátására létrejött munkamegosztási 

megállapodás módosítását jelen előterjesztés 1. számú függeléke szerint. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

   Sziberné Fehér Éva igazgató 

   Szalay Lilla igazgató 

Határidő:  2019. augusztus 31. 

 

9. A Közgyűlés jóváhagyja a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság és a Takáts Gyula 

Megyei és Városi Könyvtár között a gazdálkodási feladatok ellátására létrejött 

munkamegosztási megállapodás módosítását jelen előterjesztés 2. számú függeléke szerint. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

   Sziberné Fehér Éva igazgató 

   Horváth Péter igazgató 

Határidő:  2019. augusztus 31. 

 

10. A Közgyűlés jóváhagyja a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság és a Rippl-Rónai 

Megyei Hatókörű Városi Múzeum között a gazdálkodási feladatok ellátására létrejött 

munkamegosztási megállapodás módosítását jelen előterjesztés 3. számú függeléke szerint. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

   Sziberné Fehér Éva igazgató 

   dr. Ábrahám Levente igazgató 

Határidő:  2019. augusztus 31. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 4824   Száma: 19.06.06/3/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:01  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 14/2019.(VI.18.) önkormányzati 

rendeletét az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító, 1/2019. (II. 5.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

-----4. Előterjesztés a fenntarthatóságot szolgáló versenyképes közösségi közlekedés 

megteremtéséről----- 

 

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

 

Szita Károly polgármester köszöntötte Veizer Jánosné vezérigazgatót 

 

-----Kérdések----- 

 

Pintér Attila tanácsnok kérdezi, hogy a város kapott-e olyan kérdést, hogy a város közlekedési 

infrastruktúráját az igényeknek megfelelően érdemes-e átalakítani, érdemes-e olyan fejlesztéseket 

megvalósítani, amik a valós igényeket kielégítik. Például Zaranyi ltp. elérhető legyen, Deseda tó 

megközelíthető legyen, buszforduló kiépítése.  

 

Szita Károly polgármester elmondta, hogy kaptak jelzést. Például a keskeny utcákból kaptak – 

Vak Bottyán utcából - ilyen jelzést. A termálfürdőbe is kértek és kaptak buszt, de nem ültek rajta 

utasok. A Deseda kempingnél lesz a buszforduló, ha elkészül. Ezeket a kéréseket teljesítik, de nem 

mindig találkozik a fogyasztó korábban felvetett igényeivel. Nemzetközi felmérést készítenek a 

közlekedési szokásokról. Növekszik a gépjárművek száma, az elektromosaké is növekszik, de 

közel sem olyan mértékben. Nem bírják a parkolók. Hiába kérik a buszközlekedést, de nem 

használják, hanem beülnek az autóba. Kerékpárutakat is építettek, elektromos rásegítésű 

kerékpárokat is vásároltak, de nem használják azokat elegen. Reméli, hogy a felmérés anyaga 
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novemberre elkészül. Kaposvár buszállománya a mostani helyzetet figyelembe véve minden 

szempontból a legkorszerűbb. Az a cél, hogy a tömegközlekedést használják, és az autókat hagyják 

otthon.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

Pintér Attila tanácsnok szerint, ami a polgármester szemléletét illeti, hogy szakemberekre bízza 

a terv elkészítését, egyetért. Amikor felvetették ennek az előterjesztésnek a kérdését, őket is a 

szakértelem vezérelte. A mobilitási tervet szakemberek készítették. A feltett kérdésekben levő 

problémafelvetések nem a képviselők problémafelvetései kizárólag, hanem a részben a szakértőké. 

Egyetértenek képviselőtársával együtt azzal, amit a vállalat vezetői leírnak, hogy a mobilitási terv 

alapján kell a jövőben tenni a dolgát az érintetteknek. Ez a mobilitási terv 2017-ben készült, akkor 

leírták, hogy nem jó a járatstruktúra, nem megfelelő sűrűségű a járatok közlekedése, az utasoknak 

túl sokat kell gyalogolniuk a buszmegállókig. Azt is leírja ez az anyag, hogy drága a kaposvári 

tömegközlekedés a többi megyeszékhellyel összevetve. Véleménye szerint az, hogy készül egy 

elemzés, már megérte, hogy tárgyalják ezt az előterjesztést, mert inspirálva lett a polgármester, és 

ez szerinte jó.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4825   Száma: 19.06.06/4/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:15  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: Pintér Attila tanácsnok két perc hozzászólás hosszabbításáról a testület az alábbiak 

szerint döntött: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 86.66 72.21 

Nem 1 6.67 5.56 

Tartózkodik 1 6.67 5.56 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Pintér Attila tanácsnok szerint az látható, hogy az előterjesztésben megfogalmazottak további 

elemzésekkel, vizsgálatokkal válaszolhatóak meg. Az előterjesztés az uniós és a központi forrást 

jelöli meg. Véleménye szerint, ha valóban erős város Kaposvár, nemcsak ebből a két forrásból kell 

táplálkozni. Szerinte kétféle módon lehet ehhez a kérdéshez hozzáállni. Az egyik, hogy van erő a 

város lakóiban generálni az igényeket, a másik, hogy a meglévő igényeket megpróbálják minél 

hatékonyabban kielégíteni.  
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Szita Károly polgármester véleménye szerint bármilyen rendszer kerül kialakításra meg kell 

nézni, hogyan lehet hatékonyan üzemeltetni. Nemcsak a forintokat kell nézni, hanem meg kell 

nézni a hasznosulását is. Amíg olcsóbb négy embernek beülni az autóba és úgy utazni, vagy beülni 

egy taxiba, addig nézni kell azt is. Nagyon reméli, hogy megtalálják a hatékony megoldást. 

Előnyük most annyi, hogy nem kell 6-8 éven belül új buszokat venni. Kérte, hogy szavazzanak.  

 

  

Szavazás eredménye 

 

#: 4826   Száma: 19.06.06/4/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 1 6.67 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

76/2019. (VI. 6.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a fenntarthatóságot szolgáló versenyképes 

közösségi közlekedés megteremtéséről szóló előterjesztést és az előterjesztésben foglaltakat 

tudomásul vette. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szita Károly polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy Veizer János vezérigazgató 

nyugdíjba vonul. Megköszönte munkáját.  

 

Veizer Jánosné vezérigazgató megköszönte a bizalmat, felajánlotta segítségét az elkövetkezendő 

időkre.  
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-----5.  Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról 

és további módosítási szándék elfogadásáról----- 

 

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

 

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

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4827   Száma: 19.06.06/5/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

77/2019. (VI. 6.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településrendezési eszközei 

módosításának jóváhagyásáról és további módosítási szándék elfogadásáról szóló előterjesztést és 

az alábbi határozatokat hozta: 

 

1.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a településrendezési eszközök 

módosítását: 

a)  a Kaposvár - Kaposvári Egyetem kezelésében lévő - 0451/8 hrsz, 0481/21 hrsz és a 

0455/5 hrsz alatti ingatlanok vonatkozásában. A beruházási célterületet kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítja. A módosításba eseti partnerként a Kaposvári 

Egyetemet vonja be; 

b)  a Kaposvár, Diófa utca szabályozási szélességének vonatkozásában. A módosításba 

eseti partnerként az érintett ingatlan tulajdonosát vonja be. 

   

Felelős:    Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Erdélyi Napsugár városi főépítész 

Határidő:     2019. november 30. 
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2.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 377/2005. (XII.14.) számú határozattal 

jóváhagyott és többször módosított településszerkezeti tervét az „M15/2019-OTÉK” II. jelű 

módosítás kapcsán: 

a)  az 51/2012. (IV.26.) önkormányzati határozat 1.c) pontjában jóváhagyott módosítás 

tekintetében - a Bajcsy-Zsilinszky u. – Kaposi M. utca – Fő utca – Tallián Gy. utca 

által határolt tömb vonatkozásában - a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 

módosítja; 

b) a 154/2018. (XI.15.) önkormányzati határozat 1/a. pontjában jóváhagyott módosítás 

tekintetében - a 610. sz. főút – Dombóvári köz – Vasút – 3657/89 hrsz alatti ingatlan 

által határolt tömb vonatkozásában - a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal 

módosítja; 

c) az 5/2019. (I.31.) önkormányzati határozat 1/c. pontjában jóváhagyott módosítás 

tekintetében - a 6268/64 hrsz alatti gyalogút – Kőhárs utca – TSZ Újmajor – 

Aranyhárs utca által határolt tömb vonatkozásában - a határozat 3. melléklete szerinti 

tartalommal módosítja; 

d) a 154/2018. (XI.15.) önkormányzati határozat 1/a. pontjában jóváhagyott módosítás 

tekintetében szükséges biológiai aktivitásérték visszapótlásának érdekében - a Kapos 

folyó - Cseri út- a Tinódi utca -9 344/10 hrsz-ú út - 9379 hrsz-ú út által határolt tömb 

vonatkozásában - a határozat 4. melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

 

Felelős:    Szita Károly polgármester  

Közreműködik:  Erdélyi Napsugár városi főépítész 

Határidő:      azonnal 

 

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

szerkezetben történő feldolgozását. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Erdélyi Napsugár városi főépítész 

Határidő:    azonnal 

 

4.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M15/2019-OTÉK” jelű módosítás II. rész 

kapcsán az Állami Főépítész záró szakmai véleményében tett észrevételeire az előterjesztés 

1. mellékletben megfogalmazott válaszokat elfogadja. 

 

Felelős:    Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Erdélyi Napsugár városi főépítész 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4828   Száma: 19.06.06/5/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:20  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 
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Tárgya: A testület a rendelet-tervezetről az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 15/2019. (VI. 18.) önkormányzati 

rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 

70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 

csatolva. 

 

 

-----6. Előterjesztés a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, 

valamint a kulturális célú támogatás nyújtásáról szóló 57/2016.(XII.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról----- 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4829   Száma: 19.06.06/6/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a rendelet-tervezetről az alábbiak szerint szavazott: 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 16/2019. (VI. 18.) önkormányzati 

rendeletét a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, valamint a 

kulturális célú támogatás nyújtásáról szóló 57/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

-----7. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának az elektronikus 

adóbevallásról szóló 73/2009.(XI.24.) számú önkormányzati rendeletének hatályon kívül 

helyezéséről----- 

 

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

 

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

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4830   Száma: 19.06.06/7/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a rendelet-tervezetről az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 17/2019. (VI. 18.) önkormányzati 

rendelete az elektronikus adóbevallásról szóló 73/2009.(XI.24.) számú önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

-----8.  Előterjesztés a Közgyűlés 2019. évi munkatervének felülvizsgálatáról----- 

 

 

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

 

-----Kérdések----- 

 

Kováts Imre képviselő elmondta, hogy a költségvetés I. féléves teljesítése, I-VI. havi beszámoló 

megtárgyalására minden évben szeptemberben vagy októberben sorra került. Kérdése volt, hogy 

mi az oka annak, hogy az idei évben a munkaterv szerint sem szerepel ez a két napirendi pont a 

rendes közgyűlések sorában. A választási bizottság tagjait is még a választások előtt meg kell 

választani.  

 

Szita Károly polgármester elmondta, hogy lesz rendkívüli közgyűlés, de ennek időpontját csak a 

helyhatósági választás kitűzése után lehet meghatározni.  

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4831   Száma: 19.06.06/8/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 93.33 77.77 

Nem 1 6.67 5.56 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 



27 

 

78/2019. (VI. 6.) önkormányzati határozat: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 189/2018. (XII. 6.) önkormányzati határozatával 

elfogadott 2019. évi munkaterve június 6.-i ülésének napirendjei közül törli a „Virágos 

Kaposvárért” és a „Virágos ház” díjak 2019. évi adományozásáról szóló előterjesztést. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő:   2019. június 6. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Közgyűlés 2019. évi munkatervének 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és a 189/2018. (XII. 6.) önkormányzati határozatával 

elfogadott 2019. évi munkatervének II. félévre vonatkozó részét aktuálisnak tekinti, ezért azt 

nem módosítja. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő:   2019. december 31. 

 

 

-----9.  Előterjesztés a 2019/2020-as nevelési év előkészítéséről----- 

 

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

 

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

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4832   Száma: 19.06.06/9/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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79/2019. (VI. 6.) önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2019/2020-as nevelési év előkészítéséről 
szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 

1. A Közgyűlés a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvodában, a Kaposvári Rét Utcai Központi 

Óvodában, a Kaposvári Tar Csatár Központi Óvodában, a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai 

Központi Óvodában, a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvodában és a Kaposvári Petőfi 

Sándor Központi Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben összesen 81 óvodai csoportot indít. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető  

Balogh Beáta igazgató    

Határidő:      2019. augusztus 15. 

 

2. A Közgyűlés a 2019/2020-as nevelési évre az óvodák nyitvatartási idejét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

Intézmény 

Reggeli 

nyitás 

időpontja 

Délutáni 

zárás 

időpontja 

Napi 

nyitvatartási 

idő (órában) 

Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 

Temesvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

Damjanich Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

Tallián  Gyula  Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

Kaposvári Bajcsy-Zs. Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 

Béke Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

Jutai Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

Arany János Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 

Búzavirág Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 

Szigetvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

Madár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 

Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda 7,00 17,30 10,30 

Honvéd Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

Kaposfüredi Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

 Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 

 Szántó Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

 Szentjakabi Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 

 
    Felelős:  Szita Károly polgármester 
    Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
                  Valamennyi óvodavezető 
    Határidő:   2019. szeptember 01.  
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3.  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2019. évi nyári napközi megszervezéséhez a 

szükséges intézkedéséket tegye meg. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató 

                  dr. Gróf Regina irodavezető 

                  Sziberné Fehér Éva GESZ igazgató 

 Határidő:      2019. június 15. 

 

 

-----10. Előterjesztés a Tulipános Bölcsődében egy csoport nyitásáról----- 

 

 

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

 

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

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4833   Száma: 19.06.06/10/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

80/2019. (VI. 6.) önkormányzati határozat: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Tulipános Bölcsődében egy csoport 

nyitásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a kaposvári Tulipános Bölcsődében 

(Petőfi utca 18.) a jelenlegi 104 férőhely mellett egy 12 férőhelyes bölcsődei csoportot megnyit. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő:  2019. június 30. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Titkársági Igazgatóságot, hogy a TOP-

6.2.1-19-ben benyújtandó nyertes pályázat esetén a Tulipános Bölcsőde helység-csoport 

felújításának befejezését követően az intézmény működési nyilvántartás módosítása iránti 

bejegyzésre nyújtson be kérelmet a 12 férőhely megnyitása tekintetében. 

 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 

Határidő: Nyertes pályázat esetén a helység-csoport felújításának befejezését követő 

1 hónapon belül (várhatóan 2020. október) 

 

 

 

-----11. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2020. évi 

fordulóhoz való csatlakozásról----- 

 

 

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

 

-----Kérdések----- 

 

-----Hozzászólások----- 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4834   Száma: 19.06.06/11/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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81/2019. (VI. 6.) önkormányzati határozat: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásról szóló 

előterjesztést és úgy határozott, hogy amennyiben a pályázat az előző évihez hasonló 

tartalommal kerül kiírásra, úgy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi rendszeréhez, és felhatalmazza a 

polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.  

 

Felelős: Szita Károly polgármester  

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

Határidő: kiírást követő 15 napon belül 

 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben 

a pályázat nem az előző évihez hasonló tartalommal kerül kiírásra, úgy hozzon döntést arra 

vonatkozóan, hogy az Önkormányzatnak célszerű-e csatlakozni a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, s erről a Közgyűlést a soron következő 

ülésén tájékoztassa. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester  

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

Határidő: kiírást követő 15 napon belül 

 

3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 

önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

történő csatlakozás esetén a 2020. évi Bursa ösztöndíjra 5.750 e/Ft önkormányzati önrészt 

biztosít, melyet a 2020. évi költségvetési rendeletében a szociálpolitikai előirányzatok 

között szerepeltet.  

 

Felelős: Szita Károly polgármester  

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

                           Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2020. február 28. 

 

 

 

-----12. Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről----- 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

#: 4835   Száma: 19.06.06/12/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

82/2019. (VI. 6.) önkormányzati határozat: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az emléktábla elhelyezéséről szóló 

előterjesztést, és úgy döntött, hogy a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 

kezdeményezésében és finanszírozásában megvalósuló, az előterjesztésben szerepeltetett 

szövegezésű, Dr. Kontra Józsefnek emléket állító tábla épületen belüli elhelyezését 

támogatja.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Erdélyi Napsugár városi főépítész 

Határidő: 2019. június 15. (közlésre) 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az emléktábla elhelyezéséről szóló 

előterjesztést, és úgy döntött, hogy a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 1986-ban 

érettségizett 4. a osztályának kezdeményezésére és finanszírozásában megvalósuló, az 

előterjesztésben szerepeltetett szövegezésű, a gimnázium belső udvarának falán dr. Marek 

Jánosnak emléket állító tábla elhelyezését támogatja.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Erdélyi Napsugár városi főépítész 

   Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

Határidő: 2019. június 15. (közlésre) 
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-----13. Előterjesztés a 2019. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4836   Száma: 19.06.06/13/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

83/2019. (VI. 6.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 

szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a környezet védelme és a meglévő 

szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep jobb kihasználtsága érdekében rákötési akciót 

hirdet. 

A szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötéshez a talajterhelési díjfizetési kötelezettséggel 

érintett lakosság részére 2019. június 7. és 2019. október 30. közti időszakra vonatkozóan a 

Közgyűlés a szennyvízcsatorna közmű-érdekeltségi hozzájárulás mértékéről szóló 3/2009. (II.26.) 

számú önkormányzati határozatában meghatározott 125.000,- Ft + 27 % ÁFA = 158.750,- Ft/lakás 

összegű lakossági közmű-érdekeltségi hozzájárulás összegét 50 %-kal, 62.500,- Ft + 27 % ÁFA = 

79.375,- Ft/lakás összegre csökkenti. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

   Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2019. június 7 – 2019. október 30. 
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-----14. Előterjesztés a Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvánnyal kötendő közszolgáltatási 

megállapodásról----- 

 

 

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

 

Szita Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztés arról szól, hogy a kórházi kápolna más 

célú hasznosítása mi legyen. A Báb-Színtér Közhasznú Alapítványt támogatja az Önkormányzat 

azzal, hogy ezt az ingatlant megkapják használatra és 5 millió forinttal támogatja még éves szinten. 

Még nincs teljesen készen, de már meg lehet nézni a játékokat. A színpad is készülőben van.  

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4837   Száma: 19.06.06/14/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:31  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

84/2019. (VI. 6.) önkormányzati határozat: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy közszolgáltatási szerződést köt 

a Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvánnyal az Alapítvány térítésmentes használatában lévő, 637/1 

hrsz-ú déli tömb területén található kápolna 545 m2 alapterületű épületében és a hozzá tartozó 

amfiteátrum épületében bábszínház üzemeltetésére, valamint a figurás játszótér és ökopark 

időszakos használatára a művészi és pedagógiai feladatellátás, valamint a kulturális 

közszolgáltatási feladatainak biztosítása érdekében. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező szerződés aláírására. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató  

Határidő:  2019. június 30. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetése céltartalékban elkülönített általános működési tartalék kerete terhére a Báb-Szín-Tér 

Közhasznú Alapítvány részére az éves 5.000 e Ft támogatás időarányos összegét biztosítja. A 

következő évek támogatásáról az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében dönt. 

 

Felelős:            Szita Károly polgármester 

Közreműködik:      Balogh Beáta igazgató 

Határidő:           2019. augusztus 31. (2019. évi támogatás) 

                  minden év január 31.(következő évi támogatás) 

 

 

-----15. Előterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekről----- 

 

 

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

 

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

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4838   Száma: 19.06.06/16/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:41  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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85/2019. (VI. 6.) önkormányzati határozat: 

 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Újpiac tér 1. sz. 

alatti, volt DDKK buszpályaudvar térkő burkolatának bontása során megmaradt, 

újrahasznosításra alkalmas állapotban lévő 2000 m2 kiselemes bontott térkövet a Swietelsky 

Kft—től térítésmentesen tulajdonba vesz.  

 

Felelős:                        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:                  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:                       2019. június 30. 

 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az átvett 2000 m2  mennyiségű 

térkőből 400 m2 burkolatot vissza nem térítendő de minimis támogatásként a Slendy Kft. 

tulajdonába adja a Kaposvár, Fő u. 50. szám alatti ingatlan utcafonti részének parkolóként 

funkcionáló területe rendbetételéhez azzal a feltétellel, hogy a felújított parkolóterület ingyenes 

használatát a tulajdonos a közforgalom számára biztosítja, továbbá határozatlan időtartamra 

térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat számára a területen egy darab autóbusz utasváró 

elhelyezésének lehetőségét. A Közgyűlés a támogatási szerződés aláírására a Polgármester 

felhatalmazza. 

 

Felelős:                        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:                  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:                       2019. június 30. 

 

3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a Kaposvár, 2417/33 

hrsz.-ú, kivett sportpálya megnevezésű ingatlan üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés 

átruházásához, az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolt bérleti szerződést átruházó 

megállapodás aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 

 

Felelős:                        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:                  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:                       2019. június 15. 

 

4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár,15385 hrsz.-ú 

ingatlan, sportcélú használatára vonatkozó, az előterjesztéshez 2. mellékletként csatolt pályázati 

kiírást jóváhagyja, a pályázat megjelentetésére a Polgármestert felhatalmazza. 

 

Felelős:                        Szita Károly polgármester 

Közreműködik:                  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:                       2019. június 15. 

 

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

szám alatti, társasházi ingatlan tető- és homlokzati felújítása kapcsán a magánszemély 

tulajdonostársak által nem teljesített célbefizetésre tekintettel bruttó 5.799.885,- Ft költséggel 

azonos összegű kamatmentes kölcsönt nyújt a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és 
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Szolgáltató Zrt. számára azzal, hogy a Zrt. kötelezettsége a kamatmentes kölcsön magánszemély 

tulajdonostársakon történő behajtása. 

 

Felelős:             Szita Károly polgármester  

Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:            2019. június 30. (kölcsönszerződés aláírása) 

 

6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 3536/3 hrsz-ú, 

Kaposvár, Kenyérgyár u. 2. szám alatt lévő „kivett tanműhely, udvar” megnevezésű, az 

Önkormányzat üzleti vagyonába sorolt ingatlant a vagyonrendelet szabályai szerint értékesíti az 

alábbi feltételekkel: 

 

- vételár, mint induló licitár 71.000.000,- Ft, mely összeget Áfa fizetési kötelezettség nem 

terhel; 

- az értékesítés feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosa előzetesen megállapodást köt a Kinizsi 

Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolával, melyben vállalja, hogy az 

oktatási intézmény tanulóinak, illetve az iskola által szervezett, húsiparral kapcsolatos 

felnőttképzések hallgatóinak a gyakorlóhelyet biztosítja. 

- az adásvételi szerződés elkészíttetése, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezettetése, 

valamint az értékbecslés díja a vevő költsége és kötelezettsége. 

Felelős:         Szita Károly polgármester  

Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:        2019. június 30. (pályázat közzététele) 

 

7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a tanműhely értékesítését 

követőn a tanműhelyben lévő, önkormányzati tulajdonú gépek, berendezések, felszerelések 

értékbecslésen alapuló minimum vételáron, pályázat útján történő értékesítéséhez hozzájárul.  

 

Felelős:             Szita Károly polgármester  

Közreműködik:        Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:            2019. december 31. 

 

8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség 

Óvodai Pályaépítési Programja keretében az alábbi közterületeken 4 db műfüves pálya 

építéséhez hozzájárul:  

- 5746/58 hrsz. (Kinizsi ltp. garázsváros előtti É-D-i zöldterület); 

- 5504/22 hrsz. (Béke park); 

- 9746/34 hrsz. (Cseri park); 

- 4804/1 hrsz. (Petőfi .- Füredi úti tömbbelső Kereszt utca felőli része). 

Felelős:         Szita Károly polgármester  

Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:        2019. június 30.  

 

9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 14 x 26 m nagyságú műfüves 

pályák telekalakítását nyertes pályázat esetén elvégezteti és a kialakuló sportterületeket az 
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önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonába helyezni. A telekalakítási változási 

vázrajz aláírására a Közgyűlés a Polgármestert felhatalmazza. 

Felelős:         Szita Károly polgármester  

Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:        2019. december 31. 

 

10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a telekalakítást követően 

kialakuló ingatlanokra a támogató javára szóló, legfeljebb a támogatási összeg és járulékai 

erejéig történő jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárul, a jelzálogjog alapító megállapodás 

aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 

Felelős:           Szita Károly polgármester  

Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:          2019. december 31. 

 

11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a kaposvári 146/17 

hrsz-ú ingatlanon található játszótér üzemeltetése, felújítása tárgyában Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata, Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága és a Tesco-Global 

Áruházak Zrt. között létrejött használati szerződés 15 évvel történő meghosszabbításának 

aláírására. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. augusztus 31 

 

12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a Zselic Kertje 

Szociális Szövetkezettel kötött, a Szövetkezet használatában lévő nagy értékű eszközök, 

valamint a telephely használatához szükséges ingatlanokat érintő haszonkölcsön szerződés 

további három évvel történő meghosszabbításának aláírására a korábbi megállapodásban 

foglalt változatlan feltételek mellett. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:       2019. augusztus 31. 

 

13.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, tulajdonosi hozzájárulást ad ahhoz, 

hogy az MLSZ által átadásra kerülő, stadionbiztonsági rendszert bővítő beléptető rendszer, 

kamerás megfigyelő rendszer és jegyértékesítő rendszer a Kaposvár, Pécsi u. 4. szám alatti 

Rákóczi Stadionba beszerelésre kerüljön azzal, hogy a Stadiont üzemeltető Kaposvári Rákóczi 

Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia köteles biztosítani az egész beruházás időtartama alatt a 

folyamatos műszaki felügyelet lehetőségét a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati 

Igazgatósága számára. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Szirják Imréné igazgató 
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Határidő: 2019. június 30. (nyilatkozat kiadása) 

 

14.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd u. 14/a szám alatti, 17 m2 

alapterületű raktár célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 

kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. június 15. 

napjától 2021. június 14. napjáig határozott, 2 éves időtartamra bérbe adja Vidáné Csendes 

Cecília (7400 Kaposvár, Uránia ltp. 4.) részére raktározás tevékenység céljára 6.500,- Ft/hó + 

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

rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 

 

15.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Arany János u. 7/a szám alatti, 134 m2 

alapterületű raktár célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 

kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. június 15. 

napjától 2021. június 14. napjáig határozott, 2 éves időtartamra bérbe adja Nagy Sándor (7400 

Kaposvár, Arany J. u. 7/a. II/4.) részére raktározás tevékenység céljára 7.874,- Ft/hó + Áfa 

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

költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 

 

16.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd u. 55. (Szolgáltatóház) szám 

alatti, 71 m2 alapterületű lakossági szolgáltatás célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati 

ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. június 15. 

napjától 2021. június 14. napjáig határozott, 2 éves időtartamra bérbe adja a Hattyú 2004 Bt. 

(7400 Kaposvár, Arany J. köz 5. fsz. 4.) részére textíl, szőrme mosása, tisztítása tevékenység 

céljára 40.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre 

kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

A Hattyú 2004 Bt. korábbi bérleti szerződése 2019. április 30-án lejárt, ezért 2019. május 1-

től 2019. június 14-ig a korábbi bérleti szerződésben foglalt feltételekkel használati 

megállapodás kerüljön megkötésre. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 
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17.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Kontrássy u. 8. (Rippl-R. u. 1/a.) szám 

alatti, 70 m2 alapterületű iroda célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot 

érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. június 15. 

napjától 2021. június 14. napjáig határozott, 2 éves időtartamra bérbe adja a HN Adventista 

Egyház DET (1062 Budapest, Székely B. u. 13.) részére hitéleti tevékenység céljára 61.000,- 

Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti 

díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

A HN Adventista Egyház DET korábbi bérleti szerződése 2019. április 30-án lejárt, ezért 2019. 

május 1-től 2019. június 14-ig a korábbi bérleti szerződésben foglalt feltételekkel használati 

megállapodás kerüljön megkötésre. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 

 

18.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Hunyadi J. u. 1-3. szám alatti, 13 m2 

alapterületű garázs célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 

kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. június 15. 

napjától 2020. június 14. napjáig határozott, 1 éves időtartamra bérbe adja Borzavári Balázs 

(7400 Kaposvár, Hunyadi J. u. 1.) részére gépjármű tárolás tevékenység céljára 3.300,- Ft/hó 

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

rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

Borzavári Balázs korábbi bérleti szerződése 2019. május 14-én lejárt, ezért 2019. május 15-től 

2019. június 14-ig a korábbi bérleti szerződésben foglalt feltételekkel használati megállapodás 

kerüljön megkötésre. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 

 

19.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Zárda u. 1. szám alatti, 62,84 m2 

alapterületű üzlet célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 

kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. július 1. 

napjától 2024. június 30. napjáig határozott, 5 éves időtartamra bérbe adja a Florida- 

Hamburger Kft (7400 Kaposvár, Szent István u. 82.) részére vendéglátás, étterem tevékenység 

céljára 165.000,- 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:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 

 

 

20.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Sávház X/12 szám alatti, 47,23 m2 

alapterületű iroda célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 

kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

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

1. napjától 2024. július 31. napjáig határozott, 5 éves időtartamra bérbe adja a Vidanet 

Kábeltelevíziós Zrt. (9024 Győr, Orgona u. 10.) részére távközlési és műsorterjesztői 

berendezések üzemeltetése tevékenység céljára 80.000,- 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:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 

 

21.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, József A. u. 7/a. K-NY-i irányból az 5. 

számú garázs szám alatti, 15 m2 alapterületű garázs célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati 

ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

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

1. napjától 2021. július 31. napjáig határozott, 2 éves időtartamra bérbe adja Szabó Tibor (7400 

Kaposvár, Honvéd u. 15. III/2.) részére gépjármű tárolás tevékenység céljára 5.500,- Ft/hó + 

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

rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 

 

22.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 45. szám alatti, 18 m2 

alapterületű garázs célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 

kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

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

1. napjától 2024. július 31. napjáig határozott, 5 éves időtartamra bérbe adja Kocsis Józsefné 

(7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 41.2/1.) részére gépjármű tárolás tevékenység céljára 

10.500,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. 

A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 

 

23.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Ady E. u. 5. szám alatti, 142 m2 

alapterületű üzlet és raktár célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, 

a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

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

8. napjától 2024. július 31. napjáig határozott időtartamra bérbe adja a DMGO Kft (7400 

Kaposvár, Szalay F. u. 2/A) részére Mantrani cipő és táska szaküzlet tevékenység céljára 

160.000,- 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:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 

 

24.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd u. 1. szám alatti, 36 m2 

alapterületű üzlet célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 

kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

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

15. napjától 2023. augusztus 14. napjáig határozott, 4 éves időtartamra bérbe adja Simon 

Dániel (7400 Kaposvár, Arany János utca 17.) részére férfi borbély tevékenység céljára 

55.000,- 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:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 

 

25.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd u. 28. szám alatti, 10 m2 

alapterületű raktár célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 

kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

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

15. napjától 2024. augusztus 14. napjáig határozott, 5 éves időtartamra bérbe adja a Somogyi 

Huszárok Hagyományörző Egyesülete (7400 Kaposvár, Beszédes J. u. 42.) részére irattár és 

raktár tevékenység céljára 2.700,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A bérleti díj évente az infláció 

mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt 

terhelik. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 

 

26.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd u. 31. szám alatti, 38 m2 

alapterületű iroda célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 

kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

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

1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig határozott, 5 éves időtartamra bérbe adja az ÉFOÉSZ 

Értelmi Sérültek SM Egyesülete (7400 Kaposvár, Bárczi G. u. 2.) részére egyesületi irodai 

tevékenység céljára 16.300,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A bérleti díj évente az infláció 

mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt 

terhelik. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 

 

27.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 14. 53/C/2 hrsz. szám 

alatti, 17 m2 alapterületű garázs célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot 

érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

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

1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig határozott, 2 éves időtartamra bérbe adja a 

Kapossimplex Kft. (7400 Kaposvár, Martinovics utca 16.) részére gépjármű tárolás 

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

mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt 

terhelik. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 

 

 

28.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Füredi u. 65-67 szám alatti, 152 m2 

alapterületű iroda célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 

kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. október 1. 

napjától 2024. szeptember 30. napjáig határozott, 5 éves időtartamra bérbe adja a Kaposvári 

Egyházmegyei Karitász (7400 Kaposvár, Zárda u. 4.) részére irodai, szervezési feladatok, 

adományok tárolása tevékenység céljára 5.140,- 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. 
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Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 

 

29.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Nemzetőr sor 3. szám alatti, 11,45 m2 

alapterületű raktár célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 

kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. október 1. 

napjától 2024. szeptember 30. napjáig határozott, 5 éves időtartamra bérbe adja Fenyvesiné 

Tátrai Ildikó (7400 Kaposvár, Nemzetőrsor 3. 4/2.) részére magán célú raktározás tevékenység 

céljára 4.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre 

kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 

 

30.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, József A. u. 7/a. Ny-K. irányból 3. 

számú garázs szám alatti, 15 m2 alapterületű garázs célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati 

ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. október 1. 

napjától 2021. szeptember 30. napjáig határozott, 2 éves időtartamra bérbe adja a Somogy 

Megyei Közmunkások Érdekképviseleti Szervezete (7400 Kaposvár, Arany János tér 6.) 

részére munkaeszközök tárolása tevékenység céljára 7.500,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A 

bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem 

tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 

 

31.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Irányi D. u. 15. szám alatti, 24 m2 

alapterületű üzlet célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 

kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

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

15. napjától 2021. november 14. napjáig határozott, 2 éves időtartamra bérbe adja Kreiner 

Péter (7400 Kaposvár, Búzavirág u. 28 III/1.) részére vasárú, barkács és építési anyag 

kiskereskedelem tevékenység céljára 41.300,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A bérleti díj évente az 

infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a 

bérlőt terhelik. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 
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32.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Pipacs u. 9. szám alatti, 15,76 m2 

alapterületű raktár célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 

kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

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

15. napjától 2020. november 14. napjáig határozott, 1 éves időtartamra bérbe adja Ördögné 

Kocsis Tünde Márta (7400 Kaposvár, Pipacs u. 7. 1/3.) részére raktározás tevékenység céljára 

9.260,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A 

bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 

 

33.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti, 27,72 m2 

alapterületű iroda célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 

kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

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

1. napjától 2024. november 30. napjáig határozott, 5 éves időtartamra bérbe adja az Orosz 

Hagyományőrzők Egyesülete (7400 Kaposvár, Damjanich u. I/III.) részére egyesületi irodai 

tevékenység céljára 1.057,- 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:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. július 31. 

 

34.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagos beszámolási kötelezettség mellett 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a munkaterv szerinti következő ülésig, 2019. november 

14-ig megüresedő, jelenleg üresen álló nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb 

bérlemények esetében, azok bérbeadására vonatkozó ajánlatkérési eljárásaiban a 25/2019 

(II.28) önkormányzati határozat 1. pontjában megállapított nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok és egyéb bérlemények minimális bérleti díjától legfeljebb 50 % -ban eltérjen, azzal, 

hogy az ajánlatkérési felhívás eredményeként létrejövő bérleti jogviszony időtartama nem 

haladhatja meg a 2 évet.  

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2019. november 14. 
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-----16. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola atlétikai szakosztályának 

működéséről, az eltelt időszak tapasztalatairól, a 2020. évi támogatás mértékéről----- 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4839   Száma: 19.06.06/17/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

86/2019. (VI. 6.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 

atlétika szakosztályának működéséről, az eltelt időszak tapasztalatairól szóló beszámolót. A 

Közgyűlés a 2020. évi költségvetési rendeletében dönt az atlétika szakosztály működéséhez 

nyújtandó fenntartói támogatás összegéről az atlétikai szakosztály 2019. évi működéséről szóló 

szakmai és pénzügyi beszámoló függvényében.  

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Jenei Zoltánné igazgató 

 Dér Tamás intézményvezető 

Határidő: 2019. november 30. (atlétikai szakosztály beszámoló) 

 2020. január 31. (fenntartói támogatás megállapítása) 
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-----17. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 

 

 

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

 

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

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4840   Száma: 19.06.06/18/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:42  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

 

87/2019. (VI. 6.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 

 

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

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

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. június 30. 

 

2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 134/2017. (VIII. 4.) 

önkormányzati határozat 7. pontjának határidejét 2019. június 30-ra módosítja. 
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 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. június 30. 

 

3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a polgármester 2019. évi 

szabadságának ütemezésére adott tájékoztatatást. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 Határidő:  folyamatos 

 

4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 34/2019. (II. 28.) 

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

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. július 31. 

 

5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 35/2019. (II. 28.) önkormányzati határozatot 

úgy módosítja, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a jelzálogjog 

kizárólag a 21609 hrsz-ú „gyümölcsös” művelési ágú zártkerti ingatlanra kerüljön 

bejegyzésre.  

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. szeptember 30. 

 

6) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 36/2019. (II. 28.) 

önkormányzati határozat határidejét 2019. augusztus 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. augusztus 31. 

 

7) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 43/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozat határidejét 2019. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. december 31. 

 

8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 63/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozat határidejét 2019. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. december 31. 
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9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 64/2019. (IV. 25.) 

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

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. augusztus 31. 

 

 

-----18. Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az 

önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4841   Száma: 19.06.06/19/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

88/2019. (VI. 6.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2019. évi költségvetés 

I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló tájékoztatót. 
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-----19. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4842   Száma: 19.06.06/20/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 09:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 83.33 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

90/2019. (VI. 6.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 

 

1. Torma János Egyéni Képviselői Kerete terhére 

 

- „TOLDISOK” Alapítvány részére     30.000,-Ft 

     (hangszerek beszerzésének költségeihez.) 

 

2. Felder Frigyes Egyéni Képviselői Kerete terhére 

 

- Vadvirág Alapítvány részére      100.000,-Ft 

     (működési költségekhez.) 

 

- Borostyánvirág Alapítvány részére     50.000,-Ft 

     (működési költségekhez.) 
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3. Köznevelési és Kulturális Támogatási Keret terhére 

 

-  „NEVETŐ SZEMEK” Alapítvány részére    40.000,-Ft 

      (Minőségi élet-életminőség a XXI. században: Mentálhigiéné az óvodában” 

 című szakmai konferencia szervezési költségeihez, előadói díj kifizetéséhez.) 

 

4. A Toponári Településrészi Önkormányzat Részönkormányzati Kerete terhére 

 

- a „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és Környezetvédő Alapítvány részére   

                      100.000,-Ft 

   (a Toponári Tagiskola Fiú Röplabdacsapata részére sportfelszerelés  

    és sportruházat vásárlására.) 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. szeptember 30. 

 

 

-----20. Tájékoztató a „HISZÜNK EGYMÁSBAN” programban megfogalmazott vállalások 

teljesüléséről----- 

 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester elmondta, hogy Kováts Imre képviselő kérésére készült az 

előterjesztés, ami jogos kérés volt függetlenül attól, hogy nem az adatok határozzák meg egy 

városnak az életét, hanem a lelkület.  

„2010-et írtunk, amikor még dübörgött a válság Magyarországon és Kaposváron is. Kaposváron 

2012. volt az utolsó éve – nagyon jól látszik a gazdasági adatokból és mutatókból is – magának a 

válságnak. 2010-ben fogalmaztuk meg az évtized végéig szóló várospolitikai programunkat és 

tisztelt képviselő hölgyek és urak, nyugodt szívvel merem állítani, hogy a mögöttünk hagyott évek 

jól sikerültek, pedig nem volt könnyű. 2010-ben még dübörgött a válság, nőtt a szegénység, nem 

csupán Kaposváron, hanem Magyarországon is, eladósították az országot, hitelfelvételbe 

hajszolták az embereket és velük együtt az önkormányzatokat is. Ezt az időszakot éltük abban a 

korban. 2010-ben mi azt mondtuk, hogy nem csupán túlélni akarjuk a válságot, hanem győztesen 

akarunk kikerülni belőle. Megtanultuk – egy nagyon kemény lecke volt – ellentétbe a 2010. előtti 

kormány viselkedésével, hogy a bajban adni kell és nem elvenni. Ez vezérelt bennünket akkor, 

amikor a helyi politikát alakítottuk és próbáltuk formálni. Azzal együtt is, hogy mindenkinek nem 

lehetett adni, de mégis az alapelvek tekintetében a bajba adni kell és nem elvenni. Ez volt az, amit 

csináltunk. Mégpedig azért tettük ezt, hogy emberek ezrei ne kerüljenek az utcára. Ebben az 

időszakban bevezettük a kaposvári modellt. Ez az országban egyedülálló kezdeményezés volt 

akkor, többen át is vették ezt a kezdeményezésünket, amely öt pontból állt. Az volt a célja, hogy 

elkerüljük a tömeges elbocsájtásokat, és azt ösztönözzük Kaposváron, hogy maradjanak meg a 

munkahelyek. Egyik ilyen eleme volt ennek, hogy a legkisebbeknek elengedtük a helyi adót. Ez 70 

millió forintot jelentett nekünk adóbevétel kiesésként, viszont sok embernek a talponmaradását. 

Ezek az egyéni vállalkozók voltak, az egyszemélyes egyéni vállalkozók. Sok embernek a 
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talponmaradását segítette. A nagyobbaknál is egy 2011-es adatot mondanék csak önöknek, egy 

évben 500 millió forintot hagyunk ott a nagyobb vállalkozásoknak. Ez nálunk is likviditási 

problémát okozott, de nekik megadta azt a lehetőséget, hogy ne kelljen bankba menni, hitelt 

felvenni vagy ne kelljen elbocsájtani, mert van miből kifizetnie a munkabért. Ez az adó 

átütemezésnek, illetve az adó részletfizetésnek a lehetőségét biztosította. Munkahelyteremtő 

vállalkozásokat támogattunk. Egy példát említenék csak, 2010 –es évek elején a Lakics Kft. Úgy 

jött ide Kaposvárra, hogy mi pénzt adtunk a telekvásárláshoz. Ez volt a harmadik pontja. A 

negyedik pontja pedig az volt, hogy elkezdtünk beruházni, amely nem volt egyszerű döntés. Akkor 

vettünk fel hitelt, hogy munkalehetőséget tudjunk biztosítani az embereknek. 2010-15 között épült 

az Ady E. utca, az Ady E. utcai parkolóház, Noszlopy G. utca, Szivárvány Zeneház, Nagypiac, 

desedai kerékpárút, panelfelújítások, útfelújítások, iskolafelújítások, ipari park közművesítés. Csak 

néhányat soroltam fel ebből az időszakból. Nem működésre vettük fel a hitelt, hanem 

beruházásokra és fejlesztésekre. Nem a villanyszámlára fizettük ki a hitelt, hanem azért, hogy 

produktumot hozzunk létre. Az ötödik pontja, átvettük nagy gazdasági világválság idején az 

Egyesület Államoktól. Ez a közmunkaprogram volt. Abból a célból vettük át, hogy ha a piac nem 

tud az embereknek megfelelő munkalehetőséget biztosítani, akkor az állam vagy az önkormányzat 

adjon közmunka keretében. Többet fizessen ezért, mint a segély (mert a 2010 előtti kormány nem 

erre ösztönzött. Ő azt mondta, hogy segélyből is meg lehet élni.), bevezettük a közmunkát, de ne 

fizessen annyit, mint a piac. Kettő között kellett megállni, ugyanakkor hozzon produktumot, 

embereknek tudjunk munkát adni, hogy legyen értelme otthon felkelni, megreggelizni a gyerekkel, 

mert a gyerek iskolába megy, apa pedig elmegy dolgozni. Generáció nőtt fel úgy, hogy a gyerek 

elesett ettől az élménytől. 2011-ben 1323 fő volt közmunkában, 2018-ban 310, 2019-be pedig 200 

körül lesz. Idáig jutottunk el. Ezek az emberek munkát találnak maguknak ezt követően, mégpedig 

a piacon magasabb bérért, mint a közmunkabér. Ez volt a célja a közmunkának. Helyes és jó cél 

volt, az más kérdés, hogy a Horn kormány idején mi már ezt elkezdtük. Akkor azt mondtuk, hogy 

segély nincs, munka van. Mert a Horn kormány is azt mondta, hogy segélyből meg lehet élni. Nem 

normális ez a világ, mikor a politikusok is ilyet mondanak. Eljutottunk idáig, és ennek az lett az 

eredménye, hogy közel négyezer cég és tízezer ember talponmaradását segítettük elő. 2010-be 

meghatároztuk azokat az értékeket, amelyek mellett a programunkat kialakítottuk. Ezek az értékek 

most is megvannak, a mai költségvetésünkben is szerepelnek. A munka, biztonság, otthon, rend, 

család. Ezeket határoztuk meg és azt mondtuk, hogy ezek mentén kell felépíteni az éves 

költségvetésünket és így kell a programunkat is megalkotni. A munka az első ilyen értékünk. 

Meghirdettük 2010-es évek elején a teljes foglalkoztatottságot. Sokan talán megmosolyogtak 

akkor, hogy mit beszél, mindenki majd dolgozik aki akar? Nincs rá lehetőség, iszonyatosan sok a 

munkanélküli. Ez volt az akkori időszakban. Ma 2479 emberrel többnek van munkája, mint 2012-

ben. Ezt az időszakot vettem szempontként. Az évtized elején nem tudtunk annyi munkahelyet 

teremteni, mint szerettünk volna, viszont azt el tudtuk érni, hogy a tömeges elbocsájtásokat 

elkerüljük. Engedjék meg, hogy erre csak egyetlenegy példát hozzak, ez pedig a Kométa példája. 

Némelyeknek kellemetlen, hogy felhozom megint, de felhozom, mert ez a filozófiánknak a lényege 

volt. Ha nem tudunk annyi munkahelyet az évtized elején a válság idején létrehozni, mint amit 

szerettünk volna, akkor azt mondtuk, őrizzük meg a meglevőket, ehhez adjunk segítséget. Ezért 

fektettünk be a Kométába 2 milliárd forintot. 900 családnak a sorsa volt akkor veszélyben. 

Befektetésünk értékeként 3,9 milliárd forintot kaptunk, illetve kapunk ebben az évben. A 

befektetésünk 5 évvel ezelőtt volt, ahhoz képest közel háromszázzal többen dolgoznak a Kométába, 

mint akkor. Persze akkor megfogalmazódik, hogyha már erről beszéltem, az elkövetkező tíz évre 

szóló nagy programunk, mégpedig a kaposvári bérek esetében azt szeretnénk, hogy a hazai 

nagyvárosok első feléhez tartozzanak. Ma Budapestet is beleértve, 23 megyei jogú város és 
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Budapest jövedelmet fizető polgárainak az összegét megnézve 16. helyen áll Kaposvár. Nem lehet 

kevesebb a célunk, mint az, hogy az első 10-be kerüljünk. Ehhez magasan hozzáadott értéket 

képviselő cégek idehozatala kell, amely aztán versenyhelyzetet teremt a bérek tekintetében is 

Kaposváron. Ehhez kellett a 67-es gyorsforgalmi út, hogy létrejöjjön, hogy legyen értelme idejönni 

és ide befektetni, kellett az új ipari park is. Másik ilyen értékünk a család volt. Emlékezzenek csak 

vissza rá, a Gyarapodó Kaposvárért Programot vezettük be. Azért, hogy igenis támogatni kell a 

gyermeknevelést. Minden porcikánkban éreztük azt, hogy akkor, amikor fogyunk, akkor amikor 

demográfiai válság van, ez milyen problémát okoz. Nem csupán az állami finanszírozásokba, meg 

kevesebb SZJA kiegészítést kapunk, kevesebb pénzt kapunk, hogyha fenn akarjuk tartani az 

óvodáinkat, bölcsődéinket, iskoláinkat. Minden összefügg ezzel és azt mondtuk, hogy bevezetjük 

a Gyarapodó Kaposvárért Programunkat. Kommunális adómentesség, kamatmentes hitel és 

támogatás lakásra, Fecskeházat építettünk, kismamabérletet vezettünk be, gyerekeknek ingyenes 

úszás és korcsolyaoktatás, csak néhányat soroltam fel. A gazdasági válságot legyőztük, arra volt 

erőnk. Én hiszek abban, hogy van erőnk arra, hogy a demográfiai válságot is le tudjuk győzni. 

2018-ban már 88 gyermekkel több született, mint azt megelőzően és remélem ez tartós lesz, mert 

2030-ra el kell érnünk azt, hogy több gyermek szülessen, mint ahányan itt hagynak bennünket. 800 

idős polgárunkat veszítjük el egy évben, és négyszáznál valamivel több gyermek születik egy 

évben. Ez országos probléma. A harmadik ilyen közös érték volt az egészség. Be is ruháztunk 

nagyon sokat. Gondoljanak csak a kórház felújítására. Itt a szülészet van még vissza. Gondoljanak 

az orvosi rendelők felújítási programjára. Ezt folytatni fogjuk, mert vannak még orvosi rendelők, 

amiket nem újítottunk fel. Nagyon sokat felújítottunk és újat is építettünk, beleértve a 

terhesgondozót is. Gondolva itt a kerékpárútra, uszodára, sportcsarnokra, grundokra, 

sportpályákra, kondiparkokra, kortalan tornára az időseknek, védőoltásokra. Legyenek rá büszkék. 

Egyetlenegy példát szeretnék csak Önöknek felhozni, az pedig a bárányhimlő elleni védőoltás. Ezt 

a háziorvosaink kérésére megfinanszíroztuk, mert azt mondták, hogy van egy vakcina, amely 

nagymértékben meg tudja akadályozni, hogy a gyerek bárányhimlős legyen. Ez nagyon drága, 

nagyon sokan nem tudják megvenni. Benyúltunk a zsebünkbe, és mi kifizettük. Támogatási 

rendszert alakítottunk ki, ez év őszétől már az állam fogja finanszírozni. Ilyen a fiatal 

lánygyermekeknél a HPV oltás is. Akkor az akkori kormány elutasította kérésünket, azt is mi 

finanszíroztuk, amikor azt mondtuk, hogy igenis szükség van a méhnyakrák elleni védőoltásra. 

Nekünk kellett megfinanszírozni, az állam nem vette ki a TB-ből. A 2010 előtti kormány nem vette 

be, az új meg igen. El tudtunk kezdeni olyan dolgokat, amelyeknek országos követői lettek. Az a 

cél, hogy 2030-ra az ország legegészségesebb városa legyünk. Értékünk volt a biztonság. Csak 

címszavakban sorolom fel: a biztonságnak az egyik eleme volt az energiabiztonság. Van 

energiapolitikánk. Az egyik az ellátás biztonsága, hogy éghessenek a villanyok, a megfizethető 

árak, energiapolitikánknak egy meghatározott része, még a rezsicsökkentett árak előtt is. 

Magyarország nagyvárosai közül a város az egyik legolcsóbb. A legdrágábból küzdöttük ide 

magunkat. A harmadik eleme az energiapolitikánknak a környezetvédelem. Megújuló energiák 

használata, klímavédelem. Az ellátás biztonsága, a megfizethető árak és a környezetvédelem a 

három eleme az energiapolitikánknak. Ezt a hármat alkalmazzuk, amikor döntünk különböző 

beruházásainknál. Ezt alkalmaztuk például az előző előterjesztésnél is. El kell döntenünk, hogy 

milyen buszt vegyünk. Utánunk vett CNG buszt Nyíregyháza és Tatabánya. Mi vettük meg 

Magyarországon ezeket a buszokat először. Ezért vannak napelemek az intézményeinknél és 

napelemek lesznek a magántulajdonú társasházaknál és a magántulajdonú házaknál is. Ezért 

bővítettük a távhő-hálózatot is. A legolcsóbb fűtési mód ma a távhő. Ezért vontuk be a kórházat. A 

mi időnkbe a hőfelhasználás a felére csökkent Kaposváron. Úgy döntöttünk, hogy 

kapacitásbővítést végzünk, bővítjük a távhőt, hogy később felhasználható legyen. Az első állomása 
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ennek, hogy ha a kórházat nem tudjuk rábeszélni, érdekeltté tenni, akkor lehet, hogy most nem 

beszélünk így erről a kérdésről, mert felvette a felesleges hőigényünk felét. Jóval olcsóbban tudja 

így üzemeltetni a kórház fűtési rendszerét. Ilyen a biogáz, amit nem véletlenül vittünk el a fürdőbe. 

Nem véletlenül szereztünk 1 milliárd forint támogatást, hogy a gázrendszer vezetékbe be tudják 

táplálni a felesleges biogázt. Ilyen volt a hulladék is, amelybe egy teljesen új frontot nyitottunk. A 

lerakás helyett feldolgozunk. Ilyen a szennyvíztelep beruházásunk, a szennyvíziszapot nem 

injektáljuk a földbe, hanem biogázt csinálunk belőle. Ezzel fogjuk fűteni a telepünket is, és ilyen a 

naperőmű park, amit megcsináltunk a volt KVG telep mögött. Engedjék meg, hogy már most 

meghívjam Önöket június 17-én a Dombóvári út mellett levő új ipari park melletti területre, ahol 

Közép-Európa első legnagyobb napelemparkjának a beruházása és alapkőletétele következik. 

Palkovics László miniszter úr lesz a vendégünk és a kínai népköztársaság negyedik legnagyobb 

cégének az elnöke jön ide hozzánk. 200 hektáron lesz napelem. Ez önmagába egy ötvenezres 

városnak a teljes villamosigényét biztosítja. Itt van az Elena, ami mindebből nőtt ki. Hat dunántúli 

várossal összefogtunk. Kevesebb lesz az Uniós forrás, az kérdés, hogy mennyit tud az ország 

magának kiharcolni, de keresnünk kellett azokat a forrásokat, amik közvetlenül a brüsszeli 

forrásokhoz vezetnek. Ez az Elena program, amely szintén a megújuló energiára, 

energiahatékonyságra alapuló programunk 6 várossal. Közvilágítás korszerűsítése, napelemek és 

energiakereskedelem. Ezeket kell kialakítanunk. Megkötöttük a szerződéseket már. Mindazért 

csináljuk, hogy Kaposvár az ország legolcsóbb közszolgáltatását nyújtó városa legyen. Ilyen a 

klímastratégia is, amivel nemcsak most kezdtünk el foglalkozni. Meg vagyok róla győződve, hogy 

energiafüggetlenség, ha nem használunk megújuló energiákat, akkor nem tartható a csökkentett 

rezsiár. Megújuló energia, megújuló energiák használata és klímavédelem, ez így összefügg. A 

rend és a biztonság másik eleme volt a közbiztonság is, amit közös érdekünnek tekintettünk 2010-

től. Hogy honnét indultunk, és odáig jutottunk, hogy ebben az évben 335 kamera lesz ebben a 

városban. Szakemberek azt mondják, hogy posztos rendőröktől függetlenül plusz 700 rendőr. 

Aztán itt vannak a készenléti rendőrök a Cseri parkban és épül a Szent I. 14-ben a lakásuk. Ezzel 

bővülni fog Kaposvár polgárainak a száma. Családostól jönnek ide és állandó lakhelyükként fogják 

bejegyezni. Már volt, aki átjelentkezett ide. Azért, hogy maradjunk biztonságosan. Nagyon 

egyszerűen meg tudom ezt fogalmazni, tudjunk elmenni úgy az utcán, hogy ne érjen bennünket 

atrocitás. Van olyan városrész, ahol még nem tudunk. Nem attól félünk, hogy megvernek 

bennünket, hanem attól, hogy idegesít bennünket az a viselkedés. Zavar, hogyha a donneri 

söröskorsó környékén futballoznak. Zavar, hogyha ott köpködik a szotyolát a volt ÁFÉSZ bolt 

oldalánál. Nem félünk attól, hogy elmenjünk mellettük, de idegesek vagyunk. Ez is hozzátartozik 

a szubjektív biztonságérzetünkhöz is, az a fontos és nem a rendőri statisztikák. Tisztelt Hölgyeim 

és Uraim, ezzel szerettem volna ezt befejezni a teljesség igénye nélkül, mert nyilvánvaló, hogy ez 

nem lehetséges. Lesz erről majd egy írásos beszámoló is, amit kiegészítve Kaposvár polgárai is 

meg fognak kapni azzal, hogy az elkövetkező 10 év általuk közösen meghatározott elvárásai is 

fogalmazódnak meg. Egyszerű ember vagyok és az egyszerű dolgokban is hiszek. Munka, család, 

rend, biztonság. Ezt tudom én nyújtani. Ez a mögöttünk hagyott tíz esztendő és 2020-ig tartó 

időszak, mely el is fog készülni. A lehetőséget ragadom meg, hisz nyilvános közgyűlésen vagyunk, 

és nem csupán az illendőség mondatja velem, hogy szeretném megköszönni Önöknek az elmúlt öt 

esztendőt jóval és rosszal együtt. Mindkettő tanulságul szolgált. Én is sokat tanultam Önöktől, 

függetlenül attól, hogy engem támogató vagy nem támogató képviselők ülnek velem szemben. 

Nagyon szépen köszönöm valamennyiüknek a munkát, büszkék lehetnek a mögöttünk hagyott 5 

vagy 10 évre. Jól dolgoztak, jókat csináltak, és látszik a városon a két kezük eredménye is. Ezzel 

zárom az előterjesztést.” 
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-----Kérdések----- 

 

Pintér Attila tanácsnok a szülészet beruházásával kapcsolatban kérdezte, hogy hogyan áll, mivel 

ez az egyetlen, amely eddig nem volt korszerűsítve, az infrastruktúrája is hiányos.  

 

Kiss Tamás képviselő a vállalkozásfejlesztési hozzájárulás kapcsán, hogy 2017-18 évben is 50 

milliós keret állt rendelkezésre, hogy 53 fő foglalkoztatásának a lehetőségét teremtették meg – 

mikortól számolható ez az 53 fő. A munkaerőhiányról is említést tesz az előterjesztés. Ezzel 

kapcsolatban kérdése, hogy az elvándorlással kapcsolatos problémára a kaposvári modellnek 

bármifajta javaslat vagy terv van-e, része lesz-e ennek a modellnek? Kérdése volt még, hogy a 

taszári reptérrel kapcsolatban mik a kilátások?  

  

Szita Károly polgármester elmondta, hogy múlt héten kapott tájékoztatást arról az államtól, hogy 

a feltételes közbeszerzést hamarosan kiírják. Kiss Tamás képviselő kérdésére válaszolva többen is 

igényelték a munkahelyteremtő kedvezményt, de tervei szerint a jövőben ezt át szeretné alakítani. 

A munkaerő elvándorlással kapcsolatban elmondta, hogy járt az Audi gyárnál. Dolgoznak a 

munkáshotelen, mérnökképzés elindítása is összefügg azzal, hogy az elvándorlás megszűnjön. A 

taszári reptér újrahasznosításába eltökélt, de még nem tudja, hogy a repülésben vagy más 

hasznosításban gondolkodjon. A 600 hektárt szeretné hasznosítani.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy nem szeretné lebecsülni a polgármester és a hivatal tetteit 

a városért, de közel tíz éve nem történt semmi a taszári reptérrel. Azt ígérték Gelencsér képviselő 

úrral 2010-ben, hogy valami történni fog, de nem történt semmi. közel tíz évig az ígéretek ellenére 

nem történt semmi. Az előterjesztés által érintett időszakban, itt csökkent a megyei jogú városok 

között kétszeresével a lakosok száma. 2014 volt a mélypont, 826 fővel hagyták el többen a várost, 

mint akik ideköltöztek. A migrációs mutató itt az egyik legmagasabb a megyei jogú városok között. 

Nem véletlen, hogy a bérek nagyon alacsonyak.  

Plusz hozzászólási időt kért. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4843   Száma: 19.06.06/21/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 10:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: Pintér Attila tanácsnok két perc hozzászólás hosszabbításáról a testület az alábbiak 

szerint döntött: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 73.33 61.10 

Nem 1 6.67 5.56 

Tartózkodik 3 20.00 16.67 
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Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy az iparűzési adó bevételeket nézve azt látjuk, hogy csak 

a kisebb megyei jogú városoknál kevesebb a bevétel. Kaposvár gazdaságának állapotát mutatja, 

hogy az átlag alattiak a bérek. Tájékoztatásul említette, hogy az ELTE pozitív pszichológia 

kutatócsoportja szerint az előbbiek miatt a megyeszékhelyek szerint Kaposvár az egyik 

legboldogtalanabb város.  

 

Kiss Tamás képviselő szerint jó oldala ennek a programnak például az energiafüggetlenségre való 

törekvés. Úgy gondolja, hogy a jövőben ebben a programban nagyobb hangsúlyt kell kapnia mikro-

, kis- és középvállalkozások támogatásának, mivel ők azok, akik nem csak munkahelyet 

teremtenek, hanem a nyereséget is nagyobb valószínűséggel költik el Kaposváron, amivel a város 

gazdaságát erősítik. Mindenképpen kell egy rendszer, amivel könnyebben boldogulnak ezek a 

vállalkozások. Szerinte is fontos, hogy a bérek emelkedjenek, hogy az emberek jobban éljenek 

ahhoz, hogy itt maradjanak.  

 

dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy ez az előterjesztés a város elmúlt tíz évéről szól. Nem 

érti, hogy miért kellett az előtte szólóknak másfelé terelni a szót. A jót hamar meg lehet szokni, de 

most is vannak sokan, akik bosszankodnak, mert mindenfelé fel vannak túrva a járdák, utak, 

építkezéseknél kerülni kell. Kéri a Kaposváriakat, hogy legyenek türelemmel, mert rövid időn belül 

elkészülnek ezek a beruházások, és örülhetnek az új jó dolgoknak. Köszöni azoknak a munkáját, 

akik az elmúlt tíz évben is megvalósították a beruházásokat, köszöni a türelmét azoknak, akik 

eltűrték és türelemmel kivárták amíg elkészülnek ezek a beruházások és most örülhetnek a jónak.  

 

Szita Károly polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Az MSZP városi elnökétől nagyobb 

szerénységet kért, különösen a taszári hozzászólása miatt, mivel az MSZP záratta be a repteret. 

Munkahelyeket sem létesítettek az ígéretek ellenére sem. Az elvándorlás azzal járt, hogy a város 

szélére mentek az emberek lakni, de Kaposváron kerestek munkát. Kiss Tamás javaslatait köszöni, 

megszívleli őket, amennyiben lehetősége lesz rá. Nem biztos, hogy a multik viszik előbbre a város 

gazdaságát, mert ők jönnek-mennek. Az állami cégnek is örül, mivel ha az állam szavaz bizalmat 

a városnak, az valahol megtérül. Ezek magyar tulajdonban is vannak. Megköszönte mindenkinek 

az elmúlt években végzett munkáját.  

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4844   Száma: 19.06.06/21/0/A/KT 

Ideje: 2019 június 06 10:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 10 66.66 55.55 

Nem 1 6.67 5.56 

Tartózkodik 4 26.67 22.22 

Szavazott 15 100.00 83.33 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 3   16.67 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

90/2019. (VI. 6.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a „HISZÜNK 

EGYMÁSBAN!” programban megfogalmazott vállalások teljesüléséről szóló tájékoztatót. 

 

 

 

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

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Szita Károly     dr. Csillag Gábor 

       polgármester                                     jegyző 

 

 

 


