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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

 

Testületi ülés ideje: 2019. augusztus 1. 

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

tér 1. I. emelet Díszterem 

 

 

Pult Név Voks Frakció 

 

31 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 

 2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 

 4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 

 5 Dér Tamás alpolgármester 1 - 

17 Felder Frigyes tanácsnok 0 - 

 6 Gelencsér Ferencné tanácsnok 1 - 

15 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 

11 Kiss Tamás képviselő 1 - 

12 Kováts Imre képviselő 0 - 

18 Miháldinecz Gábor képviselő 0 - 

 8 Mihalecz András tanácsnok 0 - 

 7 Nagy Attila tanácsnok 1 - 

16 Oláh Lajosné alpolgármester 1 - 

13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 

 3 dr. Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 

 9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 

14 Szita Károly polgármester 1 - 

10 Torma János tanácsnok 1 - 

 

 

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

mellékleteként csatolt jelenléti ív tartalmazza. 

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

 

 

Szita Károly polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, kollégáit. Megköszönte, 

hogy a rendkívüli Közgyűlésre el tudtak jönni. Köztársasági elnök úr kitűzte a helyhatósági 

választásoknak az időpontját október 13-ára, ezzel kapcsolatban a testületnek kötelezettsége a 

Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása. Megállapította, hogy a 

testület 14 tagja jelen van, így a Közgyűlés határozatképes.  

 

Kérte szavazzanak a meghívóban jelzett napirendi pontokról. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4852   Száma: 19.08.01/0/0/A/KT 

Ideje: 2019 augusztus 01 17:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a napirendről 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: 

 

100/2019. (VIII. 1.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kiküldött meghívó szerint elfogadta napirendjét.  

 

1. Előterjesztés a Kaposvári Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztásáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor HVI vezető 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és 

a költségvetési rendelet, valamint az elektromos töltőállomások üzemeltetéséről 

szóló 15/2018.(V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 

3. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosítási szándékainak 

elfogadásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
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4. Előterjesztés a vízközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről 2020-

2034 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 

5. Előterjesztés a 2019. július 27-én bekövetkezett felhőszakadás következménye 

miatt benyújtandó vis maior pályázatról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
 

6. Előterjesztés Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája fenntartói jogának átadásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

7. Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I-VI. havi önkormányzati hátralékok 

alakulásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

 

 

-----1. Előterjesztés a Kaposvári Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztásáról----- 

 

 

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

 

dr. Csillag Gábor jegyző a Helyi Választási Bizottság az előterjesztésben javasolt tagokból és 

póttagokból fog összeállni. Az új tagok megválasztása előtt megköszönte dr. Fekete László 

ügyvéd úrnak a munkáját.  

 

 

-----Kérdések nem hangzottak el----- 

 

 

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

 

#: 4853   Száma: 19.08.01/1/0/A/KT 

Ideje: 2019 augusztus 01 17:05  

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: 

 

101/2019. (VIII. 1.) önkormányzati határozat: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Helyi Választási Bizottság tagjainak 

az alábbi személyeket választotta meg: 

 

dr. Gálosi Vera   ügyvéd,  

Ifj. dr. Ozsváth Ferenc  ügyvéd, 

dr. Dobos Pál   ügyvéd. 

 

Felelős:  dr. Csillag Gábor HVI vezető 

Közreműködik: dr. Gróf Regina HVI tag 

Határidő:  azonnal 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Helyi Választási Bizottság 

póttagjainak az alábbi személyeket választotta meg: 

 

Varga Róbert   nyugalmazott könyvtárigazgató   

Csiba Ágota   kancellár 

 

Felelős:  dr. Csillag Gábor HVI vezető 

Közreműködik: dr. Gróf Regina HVI tag 

Határidő:  azonnal 

 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét fejezi ki a Kaposvári Helyi Választási 

Bizottság korábbi, 2014-2019. közötti ciklusra megválasztott tagjainak és póttagjainak a 

választási bizottság munkájában való közreműködésükért. 

 

Felelős:  dr. Csillag Gábor HVI vezető 

Közreműködik: dr. Gróf Regina HVI tag 

Határidő:  azonnal 
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Szita Károly polgármester megköszönte a választott tagoknak, hogy vállalták a megbízást. 

Elmondta, Varga Róbert póttag nem tudott részt venni a Közgyűlésen, későbbi időpontban fog 

esküt tenni. Kérte, hogy eskütételhez valamennyien álljanak fel. 

 

Helyi Választási Bizottság eskütétele következett. 

 

 

-----2. Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és 

a költségvetési rendelet, valamint az elektromos töltőállomások üzemeltetéséről szóló 

15/2018.(V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester kiegészítésként elmondta, az előterjesztés szól a költségvetésükről, 

szól arról, hogy milyen tartalékokkal rendelkezik a város, milyen pótigényekről döntöttek az 

elmúlt negyedévben. Ezek mind átvezetésre kerültek, láthatják, hogy több mint 1 milliárd 

forinttal nőtt a költségvetés főösszege az előzőekhez képest. Több mint 50 milliárd forint az, 

amellyel rendelkeznek ebben az esztendőben. Tájékoztatta a testületet, milyen szakfeladatokból 

tevődik össze ez az összeg. A Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. 

 

 

-----Kérdések----- 

 

 

Pintér Attila tanácsnok kérdése volt, sikerült-e feltárni azokat az okokat, amelyek a Gárdonyi 

és a Toldi iskola felújítási munkálatainak az összeomlásához vezettek? Sikerült-e felmérni a 

keletkezett károkat, annak a valós értékét, és hogy kit milyen felelősség terhel az egyébként 

több száz diákot, pedagógust, és szülőt érintő felújítási munkálatoknak a megakadása, illetve 

ellehetetlenülése? Lát-e esélyt arra, hogy ebben a két intézményben szeptemberben 

elkezdődhessen a tanítás és a nevelő munka? Bene Akadémiával kapcsolatban a sajtóból 

értesülhettek róla, hogy válságos helyzet alakult ki. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy ez 

a válsághelyzet megszűnjön? Elküldte az Akadémia vezetése a szakmai vezetőt, több edzőnek 

nincs szerződése, a szülők katasztrofális állapotokról számolnak be. Úgy gondolja, van mit 

menedzselni polgármester úr a Bene Akadémiánál is, ennek meg van az eszközrendszere a 

kezében, kíváncsiak milyen instrukciókat ad, hogy eredményes legyen a válságmenedzselés. 

 

Kiss Tamás képviselő amennyiben sikerült már felmérni a többletkárokat, amelyeket az 

iskolákban okozott az esőzés, ezek kiket terhelnek, az önkormányzatot, vagy a kivitelezést 

végző céget? Ha nem készül el időben az iskolák felújítása, akkor az önkormányzat kínál-e 

bármilyen megoldást a szülőknek a gyermekek utaztatására? Továbbra is fenntartja-e azt a 

megoldást, amit tett és ennek a költségeit betervezték-e már az idei költségvetésbe? Lehet-e 

tudni, hogy mekkora összeget fognak jelenteni? Milyen úton fogják tájékoztatni a szülőket, ha 

ez a helyzet beáll? 

 

Szita Károly polgármester Szirják igazgató asszonytól kért tájékoztatást, aki a kivitelezővel 

végig járta az iskolákban folyó energetikai beruházásokat. A kivitelező megerősítette, hogy 

szeptember 1-jétől az iskolákban megkezdődik az oktatás. Mind a tankerület, mind a kollégái 

48 órás felügyeletet látnak el ezekben az intézményekben, hogy friss tájékoztatást tudjanak 

adni, hogy állnak a munkák. A Toldiban és a Gárdonyiban már elkezdődtek a takarítási 
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munkálatok, bízik benne, hogy a szeptember 1-jét tartani fogják. A károk felmérése három 

szinten történt meg, a biztosító által, a tankerület által, valamint jegyző úrral abban állapodtak 

meg, hogy felkér egy kárszakértőt. A kárfelméréssel végeztek, a kárfelmérés jegyzőkönyvét és 

eredményét még nem kapták meg. Az önkormányzat nem felelős, két felelőse lehet az egyik a 

kivitelező, a másik a vis maior. Abban az esetben, ha a megrendelő a kivitelezővel meg tud 

állapodni a kárnak a rendezéséről, akkor nincs bíróság, ha nem tud, akkor a bíróság majd 

eldönti, hogy a kárból mennyi róható a kivitelezőre és mennyi a vis maior. Bízik benne, hogy 

nem kerül sor bírósági szakra, meg fognak tudni állapodni a károkról. Ha mégsem indul be az 

oktatás szeptemberben, a Klebelsberg Kollégium lesz az az átmeneti helyszín, ahol az oktatás 

kezdődik, folyatódik. Ennek a költségvetési fedezete biztosítva van a költségvetésben. Bene 

Akadémiánál két csapat esett ki az NB I-ből, ami véleménye szerint nem a polgármester 

felelőssége. A vezetőedzőt nem rúgták ki, hanem lejárt a szerződése. Valószínűleg az Akadémia 

vezetősége úgy döntött, hogy azért mert kiestek az NB I-ből nem hosszabbítottak szerződést. 

Két dolguk van, hogy biztosítsák mind a Rákóczi Labdarúgó Kft-nek a versenyeztetéséhez 

szükséges feltételeket, ez részben megtörténik az adott önkormányzati támogatással, részben a 

kapcsolatrendszerén keresztül a legtöbb támogatást szerezze meg. A Bene Akadémiánál is 

ugyanez a feladatuk, mert itt sem az önkormányzat a tulajdonos. A Bene Akadémiának a 

költségvetését rendbe tették, mert 20 millió forint kiegészítést adott a testület. Az edzők 

megválasztásában az Akadémia dönt, Kéki Zoltán elnök felvette a kapcsolatot a szülőkkel és 

velük konzultálva fogja a döntést meghozni. Látni kell azt is, hogy vannak edzők, akikhez 

ragaszkodnak a szülők és vannak, akikhez nem, a szakmai vezetés majd mérlegeli, kire bízza 

ennek a folytatását. Az önkormányzatnak az a feladata, hogy biztosítsa a működési feltételeket.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Pintér Attila tanácsnok Bene Akadémiánál a feltételek biztosítása jelen pillanatban az 

információk alapján, nagyon nehezen megy és ment az előző versenyszezonban. Erről 

panaszkodott a volt szakmai vezető is és a szülők, hogy nem lehet időben eszközöket 

beszerezni, nincs megfelelő mennyiségű eszköz, gond van az étkeztetéssel. Ezzel foglalkozni 

kell. Az iskolák esetében sokan azt mondják, hogy nemcsak kivitelezési problémák okozhatták 

a felújítási munkálatoknak az összeomlását, hanem tervezési hiányosságok is. Vizsgálta-e azt 

valaki, hogy a tervezési problémák is vezethettek oda, hogy a felújítási munkálatok ilyen csúfos 

kudarcot vallottak, a nagyon kedvezőtlen időjárási körülményekkel együtt? Nemcsak a 

kivitelezési, hanem a tervezési munkálatok is komoly problémát okozhattak ebben az esetben. 

Mikor ismerhetik meg a kárfelmérésnek az eredményét? Kérte, ha elkészült, tájékoztassák róla, 

tegyék elérhetővé. Ha szeptemberben nem tudják elkezdeni az oktatást ezekben az iskolákban, 

akkor a Klebelsberg Kollégiumban olyan körülményeket biztosítsanak a gyerekeknek, hogy a 

Kollégium összes adottságát tudják használni.   

 

Kiss Tamás képviselő bízik benne, hogy a későbbi időszakban hasonló pályázatok esetén 

körültekintőbben jár majd el a pályáztató. Legnagyobb veszteség a gyerekeket éri, ha nem 

kezdhetik meg a tanévet szeptemberben ezekben az iskolákban. Ha nem tudják megkezdeni a 

tanévet, akkor bízik benne, hogy az ezzel járó költségeket rá fogják verni a kivitelező cégre, 

amely ezeket a hibákat okozta.  

 

Szita Károly polgármester kérdése, jó volt-e a terv igazgató asszony? 

 

Szirják Imréné igazgató tudomása szerint igen. 

Szita Károly polgármester javasolta Pintér képviselő úrnak, ha október 13-át követően is 
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képviselő lesz, terjesszen elé egy olyan napirendet a munkaterv kapcsán, hogy a város hívja be 

a Bene Akadémia elnökségét és egyet kérdezzen, mire költi az Akadémia a várostól kapott 

pénzt, mert csak ehhez van joguk. Kéki Zoltán főjegyző úr tanácsadói szerződéssel rendelkezik 

az önkormányzatnál, de nem a város választja elnöknek a Bene Akadémiánál. Jegyző úr majd 

érdeklődik mikorra várhatóak a kárbecslések eredményei és tájékoztatást ad róla. Ha sor 

kerülne rá, a tankerülettől és igazgató úrtól is fogja kérni, hogy ezen időszak alatt az 

infrastruktúrát használhassák a kollégiumban. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4854   Száma: 19.08.01/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 augusztus 01 17:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 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: 

 

102/2019. (VIII. 1.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének I. félévi végrehajtásáról és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 

 

1.) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

2.) A Közgyűlés polgármesteri hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 

 

3.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál 2019. 

szeptember 1-től 1 fő 4 órás gépkocsivezető álláshelyet létesít, a személyi juttatások és 

szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezetére 2019. évre 293 ezer Ft + 57 ezer Ft 

járulékok, összesen bruttó 350 ezer Ft előirányzatot biztosít az intézmény részére. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2019. szeptember 1. 
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4.) Kaposvár Megyei Jogú Város úgy határozott, hogy a TOP 6.9.2-16-KA1-2017-00001 

azonosítószámú, Helyi identitás és kohézió erősítése Kaposváron című projekt szakmai 

megvalósításához az Együd Árpád Kulturális Központ számára 2 álláshelyet, a Rippl-

Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum számára 1 álláshelyet, a Takáts Gyula Megyei 

és Városi Könyvtár számára 1 álláshelyet létesít határozott időtartamra 2019. augusztus 

15-től előreláthatólag 2022. március 31-ig, de legfeljebb a projekt fizikai befejezésének 

időpontjáig. A személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezete a 

projekt költségvetéséből kerül biztosításra. 

 

Felelős:               Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:            2019. szeptember 15. 

 

5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Együd Árpád Kulturális 

Központ alapító okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjától az alábbiak szerint módosítja: 

a) az alapító okirat 1.2. pontja – a költségvetési szerv székhelye, telephelyei – helyébe 

az alábbi szövegrész kerül: 

1.2 A költségvetési szerv 

1.1.1. székhelye: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2. 

1.1.2. telephelye(i): 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Kaposszentjakabi Művelődési 

Ház 

7400 Kaposvár, Pécsi u. 126. (hrsz: 

3130/1) 

2 Toponári Művelődési Ház 7400 Kaposvár, Mikes Kelemen u. 45. 

(hrsz:13018)  

3 Töröcskei Közösségi Ház 7400 Kaposvár, Harang u. 1. (hrsz: 16270)  

4 Répáspusztai Közösségi Ház 7400 Kaposvár, Répáspuszta 24. 

(hrsz:13939)  

5 
Kaposfüredi Művelődési Ház 7400 Kaposvár, Kaposfüredi u. 172/B 

(hrsz:15266) 

6 
Szivárvány Kulturális Központ 7400 Kaposvár, Noszlopy Gáspár u. 5. 

(hrsz:82/8) 

7 Tüskevári Közösségi Ház 7400 Kaposvár, Hajnóczy u. 15.  

8 Közösségi Ház 7400 Kaposvár, Pécsi u. 52. (hrsz: 2851/3) 

 

b) az alapító okirat 4.4. pontjában a költségvetési szervnél alkalmazott kormányzati 

funkciók közül az alábbiakat töröljük: 

 

kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 
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082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

 

c) az alapító okirat 4.4. pontjába a költségvetési szervnél alkalmazott kormányzati 

funkciókat egészítjük ki: 

 

kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

082020 Színházak tevékenysége 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, 

szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és 

vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai 

szolgáltatások 

101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és 

életminőségét segítő programok, támogatások 

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok 

07090 Romák társadalmi integrációját elősegítő 

tevékenységek, programok 

 

 

d) az alapító okirat 5.2. pontja – a költségvetési szervnél alkalmazásban álló 

személyek jogviszonya – helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

 

 
foglalkoztatási 

jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazott 1993. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 

2 

Közfoglalkoztatott 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról; 

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

3 Megbízás 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

4 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

 

Felelős:               Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:            2019. szeptember 15. 
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6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Együd Árpád Kulturális 

Központ alapító okirat módosítását a 8/2019MO módosító okiratban foglalt változásokkal 

jóváhagyja. 

 

Felelős:               Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:            2019. szeptember 15. 

 

 

7.) A Közgyűlés az előterjesztés 3. számú függelékeként csatolt „40. Simonfa – Zselickislak 

– Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz” víziközmű-rendszerek tekintetében a KAVÍZ Kft.-

vel kötendő bérleti - üzemeltetési szerződést jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert 

– szerződő partnerekkel történő végleges egyeztetés során felmerülő, érdemi részletet nem 

érintő módosítások átvezetésével történő – aláírására, utólagos beszámolási 

kötelezettséggel. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató 

    Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 Határidő:  azonnal 

 

 

8.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 

üzemeltetésébe adja az Informatikai és Innovációs Képzőközpont épületét és egyben 

felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.  

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. december 31. 

 

 

9.) A Közgyűlés a 28/2019.(II.28.) önkormányzati határozat 5. pontját úgy módosítja, hogy a 

Youth Sports Fesztivál során igénybe vett Rákóczi Stadion edzőpálya és kiszolgáló 

helyiségek előkészítési és rendezvény utáni helyreállítási kiadásaihoz jóváhagyott 150.000 

Ft önkormányzati támogatást a Kaposvári Labdarúgó Kft helyett a Kaposvári Rákóczi 

Bene Ferenc Akadémia részére biztosítja.  

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

   Jenei Zoltánné igazgató 

Határidő:  2019. szeptember 30. 

 

 

10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 85/2019.(VI.6.) önkormányzati határozat 

5.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„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 Kaposvár, Ady 
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E. u. 5. Társasház számára 3 éves futamidőre azzal, hogy a Társasház kötelezettsége a 

kamatmentes kölcsön magánszemély tulajdonostársakon történő behajtása. 

 

Felelős:                              Szita Károly polgármester 

Közreműködik:                  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:                            2019. szeptember 30. 

 

11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Irenka Gyenes által  

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának adományozott hegedű hangszer 

vagyonkezelésbe adása céljából felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kaposvári 

Tankerületi Központtal 2016. december 15. napján kötött, Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével 

összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásáról, valamint a 

feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló 

megállapodást kiegészítse.  

Felelős:                       Szita Károly polgármester  

Közreműködik:                      Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:                      2019. szeptember 30. 

 

12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulását adja a kaposvári 2077/1 hrsz-

ú ingatlan Somogy Megyei Kormányhivatal javára történő, legfeljebb bruttó 199.934.626 

Ft és járulékai erejéig jelzáloggal történő megterheléséhez és annak biztosítékaként 

elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez legfeljebb a munkásszállás beruházás 

befejezésétől számított 10 év időtartamra vonatkozóan. 

Felelős:                       Szita Károly polgármester  

Közreműködik:                      Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:                      2019. szeptember 30. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4855   Száma: 19.08.01/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 augusztus 01 17:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 92,86 72,22 

Nem 0 0,00 0,00 

Tartózkodik 1 7,14 5,56 

Szavazott 14 100.00 77,78 

Nem szavazott 0   0,00 

Távol 4   22,22 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 18/2019.(VIII.27.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 

1/2019.(II. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4856   Száma: 19.08.01/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 augusztus 01 17:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a rendelet elfogadásáról 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: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 19/2019.(VIII.6.) 

önkormányzati rendeletét az elektromos töltőállomások üzemeltetéséről szóló 

15/2018.(V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 

csatolva. 

 

 

-----3. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosítási szándékainak 

elfogadásáról----- 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

#: 4857   Száma: 19.08.01/3/0/A/KT 

Ideje: 2019 augusztus 01 17:29  

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: 

 

103/2019. (VIII. 1.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településrendezési eszközei 

módosítási szándékainak elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a településrendezési eszközök módosítását: 

 

a) a Kaposvár, Sáév iparterületén belüli, önkormányzati tulajdonban álló 5727/17 hrsz alatti 

útterületet érintően a területfelhasználás vonatkozásában. A módosításba eseti partner 

bevonása nem szükséges; 

 

b)  Kaposvár Építési Szabályzatát a kertvárosi lakóterületek valamint a településközponti 

vegyes területek oldalhatáros beépítésű építési övezeteinél a saroktelkek vonatkozásában 

a beépítési módja tekintetében felülvizsgálja. A módosításba eseti partner bevonása nem 

szükséges.  

   

Felelős:    Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Fóris Viktória városi főépítész 

Határidő:    2019. december 31. 

 

-----4. Előterjesztés a vízközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről  

2020-2034----- 

 

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

 

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

 

-----Hozzászólások----- 

 

Szita Károly polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a legnehezebb dologról van szó, 
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amikor 50 éves átlagkorúak a vízvezeték rendszerek, illetve a szennyvízcsatorna rendszerek. 

Az Európai Unió sajnos ezek rekonstrukcióját nem támogatja, több mint 100 milliárd forint 

kellene három éven keresztül ezek felújítására. Most két pályázatot írt ki a Kormány, a 

szennyvíz rekonstrukció felújítására, és a vízvezeték rekonstrukció felújítására is. A 

vízvezetéket elbírálták, közel 100 millió forintot kaptak, a szennyvízcsatorna esetében tartalék 

listán van jelenleg a pályázat. Ennek azért van nagy jelentősége, mert a befizetett bérleti díjat, 

amit a Vízmű Kft. minden évben fizet, és amelyeket fejlesztésre fordítanak 100 %-ban, ha egy 

részét ki tudják váltani a pályázati forrásból elnyert fejlesztésekre, annál kevesebbet kell kérni 

tőlük és több marad az egyedi fejlesztések számára. Ilyen szempontból állították össze a 2034-

ig szóló gördülő fejlesztési tervet is, mert ez a meghatározója, hogy milyen fejlesztéseket lehet 

végrehajtani.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4858   Száma: 19.08.01/4/0/A/KT 

Ideje: 2019 augusztus 01 17:32  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített 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: 

 

104/2019. (VIII. 1.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatási ágazat 2020. 

évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 

hozta. 

 

1. A Közgyűlés, mint a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – Zselickislak ivóvíz” (11-

20473-1-004-00-01) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős 
önkormányzat képviseletében a víziközmű rendszer a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 

58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján, a 2020. évtől kezdődő 15 éves 

időtartamra vonatkozóan a beruházási tervrészek az előterjesztésben szereplő elvek mentén 

történő elkészítését jóváhagyja. 

 

     Felelős:              Szita Károly polgármester 

     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

                                Balogh Beáta igazgató 

          Genczler István ügyvezető KAVÍZ Kft. 

     Határidő:           2019. augusztus 31. 
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2. A Közgyűlés, mint a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – Zselickislak ivóvíz” (11-

20473-1-004-00-01) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős 
önkormányzat képviseletében a víziközmű rendszer a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 

58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján, a 2020. évtől kezdődő 15 éves 

időtartamra vonatkozóan a felújítási és pótlási tervrészek az előterjesztésben szereplő elvek 

mentén történő elkészítését jóváhagyja. 

 

     Felelős:              Szita Károly polgármester 

     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

                                Balogh Beáta igazgató 

           Genczler István ügyvezető KAVÍZ Kft. 

     Határidő:           2019. augusztus 31. 

 

3. A Közgyűlés, mint a „28. Kaposvár szennyvíz” (21-20473-1-001-01-10) közműrendszer 

tekintetében eljáró ellátásért felelős önkormányzat a szennyvíz közműrendszer rendszer a 

2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai 

alapján a 2020. évtől kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan a beruházási tervrészek az 

előterjesztésben szereplő elvek mentén történő elkészítését jóváhagyja 

 

     Felelős:              Szita Károly polgármester 

     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

                                Balogh Beáta igazgató   

                                Genczler István ügyvezető KAVÍZ Kft.   

     Határidő:           2019. augusztus 31. 

 

 

4. A Közgyűlés, mint a „28. Kaposvár szennyvíz” (21-20473-1-001-01-10) közműrendszer 

tekintetében eljáró ellátásért felelős önkormányzat a szennyvíz közműrendszer rendszer a 

2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai 

alapján a 2020. évtől kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan a felújítási és pótlási 

tervrészek az előterjesztésben szereplő elvek mentén történő elkészítését jóváhagyja. 

 

     Felelős:              Szita Károly polgármester 

     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

                                Balogh Beáta igazgató 

          Genczler István ügyvezető KAVÍZ Kft. 

     Határidő:           2019. augusztus 31. 

 

5. A Közgyűlés, mint a „40. Simonfa – Zselickislak – Zselicszentpál – Töröcske szennyvíz” 

(22-17491-1-004-00-11) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős 
önkormányzat képviseletében a szennyvíz közműrendszer rendszer a 2011. évi CCIX. 

törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján a 2020. évtől 

kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan a beruházási tervrészek az előterjesztésben 

szereplő elvek mentén történő elkészítését jóváhagyja. 

 

     Felelős:              Szita Károly polgármester 

     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

                                Balogh Beáta igazgató 

           Genczler István ügyvezető KAVÍZ Kft. 

     Határidő:           2019. augusztus 31. 
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6. A Közgyűlés, mint a „40. Simonfa – Zselickislak – Zselicszentpál – Töröcske szennyvíz” 

(22-17491-1-004-00-11) a víziközmű-rendszeren érintett valamennyi ellátásért felelős 
önkormányzat képviseletében a szennyvíz közműrendszer rendszer a 2011. évi CCIX. 

törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján a 2020. évtől 

kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan a felújítási és pótlási tervrészek az 

előterjesztésben szereplő elvek mentén történő elkészítését jóváhagyja. 

 

     Felelős:              Szita Károly polgármester 

     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

                                Balogh Beáta igazgató 

             Genczler István ügyvezető KAVÍZ Kft. 

     Határidő:           2019. augusztus 31. 

 

7. A Közgyűlés felhatalmazza Szita Károly polgármestert, hogy a „12. Kaposvár – Juta – 

Kaposhomok – Zselickislak ivóvíz”, a „28. Kaposvár szennyvíz” és a „40. Simonfa – 

Zselickislak – Zselicszentpál – Töröcske szennyvíz” közműrendszerekre vonatkozóan a 

Közgyűlés által elfogadott elvek mentén elkészült gördülő fejlesztési terveket a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő benyújtás előtt jóváhagyja 

utólagos tájékoztatási kötelezettséggel. 

 

     Felelős:              Szita Károly polgármester 

     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

        Balogh Beáta igazgató 

     Határidő:           2019. szeptember 30. 

 

8. A Közgyűlés felhatalmazza Szita Károly polgármestert, hogy az előterjesztéshez 

mellékletként csatolt 3 db meghatalmazást a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – 

Zselickislak ivóvíz”, a „28. Kaposvár szennyvíz” és a „40. Simonfa – Zselickislak – 

Zselicszentpál – Töröcske szennyvíz” közműrendszerekre vonatkozóan aláírja annak 

érdekében, hogy a KAVÍZ Kft.  gördülő fejlesztési terveket jóváhagyás végett benyújtsa a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. 

 

     Felelős:              Szita Károly polgármester 

     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

        Balogh Beáta igazgató 

     Határidő:           2019. szeptember 30. 

 

 

-----5. Előterjesztés a 2019. július 27-én bekövetkezett felhőszakadás következménye 

miatt benyújtandó vis maior pályázatról----- 

 

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

 

Szita Károly polgármester július 27-én szombat éjszaka rendkívül nagy kár érte a várost, 

óriási felhőszakadás zúdult a városra. 28 perc alatt 42 mm eső esett, ami még a károk jelentős 

részét okozta, hogy lökésszerűen volt, amikor 140 km/h orkánerejű szél is fújt. Elkezdték a 

kárfelmérést és kárhelyreállítást is, két hétbe bele fog telni mire főmérnök úrék végezni fognak. 

Arra kéri a felhatalmazást az előterjesztés kapcsán, hogy a vis maior pályázatot be tudják 

nyújtani a Kormánynak. Megint az lesz, mint májusban, 3-5 hónapos csúszással fogják elbírálni 

a pályázatot, de van annyi pénz, hogy ezt meg tudják előlegezni.  
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4859   Száma: 19.08.01/5/0/A/KT 

Ideje: 2019 augusztus 01 17:34  

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: 

 

105/2019. (VIII. 1.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 2019. július 27-én a 462 479 ebr 

azonosítószámú bejelentő lapon megjelölt helyszíneken Kaposvár közterületein bekövetkezett 

káresemény következményeinek elhárítása során keletkezett rendkívüli kiadások megtérülése 

érdekében benyújtandó vis maior pályázatról szóló tájékoztatást. Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata vállalja a pályázat szerinti önrész teljesítését, valamint azt, hogy a károsodott 

közterület helyreállítása a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjainak 

figyelembevételével történik. Az Önkormányzat saját erejéből a vis maior esemény okozta 

helyzetet nem tudja megoldani. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és a káreseménnyel kapcsolatos további intézkedések megtételére. 

 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 

Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

Határidő:   azonnal  

 

 

-----6. Előterjesztés Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája fenntartói jogának átadásáról----- 

 

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

 

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

 

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

 

#: 4860   Száma: 19.08.01/6/0/A/KT 

Ideje: 2019 augusztus 01 17:34  

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: 

 

106/2019. (VIII. 1.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Szakképzési Centrum 

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának 

fenntartóváltozásáról szóló előterjesztést és felhatalmazza a Polgármestert a Centrum 

ingóságok feletti vagyonkezelési jogának megszüntetése céljából a Centrummal fennálló 

vagyonkezelési szerződés módosításának, valamint a Pécsi Tudományegyetem és az 

Önkormányzat között kötendő vagyonkezelési szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. szeptember 30. 

 

 

-----7. Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I-VI. havi önkormányzati 

hátralékok alakulásáról----- 

 

 

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

 

 

-----Kérdések----- 

 

 

Kiss Tamás képviselő örömteli, hogy a Vagyonkezelőnek és Hulladékgazdálkodásnak 

mérséklődött a kintlévősége, a KAVÍZ Kft-nek ellenben nőtt, majdnem 10 %-kal. 165 millió 

forintról beszélnek, amelyből 60 millió forint az, ami a lakosság részéről áll fent. Nyilvánvalóan 

vannak olyan emberek, akik nem tudják kifizetni, de vannak olyanok, akik nem is akarják. 

Velük szemben tud-e valami érdemleges lépést tenni az önkormányzat, ha más nem elrettentő 

példaként, hogy a későbbiekben ne növekedjen ez az összeg. 
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Szita Károly polgármester ez a szám egy hónap múlva jóval kevesebb lesz, mert a pénzügyi 

elszámolás az úgy alakul, hogy olyan tételek is bent vannak, amiről tudják, hogy jóval 

kedvezőbb lesz a következő elszámolási időszakban a vége. Az, aki közszolgáltatási díjat nem 

tud fizetni, mert az anyagi helyzete nem teszi lehetővé, annak a város segít, mert ez a 

kötelessége, a lakásfenntartási támogatáson belül. A közszolgáltatási díj egy részét kifizeti 

közvetlenül a szolgáltatónak utalva. Kaposvár ma a közszolgáltatási díjak tekintetében – a 

vízdíj tekintetében pedig egyértelműen – Magyarország egyik legolcsóbb városa közzé tartozik. 

Ezért indulnak el a következő évtől az új évtized programja tekintetében, hogy a legnagyobb 

energiafüggetlenséget tudják elérni. A törvény meghatározza, hogy mit lehet tenni azokkal, akik 

a szolgáltatási díjakat nem fizetik ki. A víznél a legszigorúbb e tekintetben a szabály, a törvény 

előírása, hogy a legszigorúbban járjanak el a többség érdekében. Törvény szerint szűkíteni lehet 

a vízfogyasztást, ez egy idő után eredményre szokott vezetni. A KAVÍZ Kft-nek ez a dolga, a 

kintlévőségeket drasztikusan csökkentenie kell, hisz ebből gazdálkodnak. 

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4861   Száma: 19.08.01/7/0/A/KT 

Ideje: 2019 augusztus 01 17:39  

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: 

 

 

107/2019. (VIII. 1.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2019. évi I-VI. 

havi önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló tájékoztatót. 
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Szita Károly polgármester az önkormányzati választásokat megelőző – reményei szerint – az 

utolsó képviselő-testületi ülés volt. Kivétel nélkül valamennyiüknek, a város polgárait 

nagymértékben támogató, egyéni körzetben megválasztott képviselőknek is megköszönte a 

munkát, amit az elmúlt öt évben végeztek közösen. Véleménye szerint büszkén vállalhatják 

maguk mögött az elkövetkezendő öt esztendőt, biztos abban, hogy az elkövetkező évek is 

hasonló eredménnyel fognak telni. Megköszönte a munkájához nyújtott segítséget. 

 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök az ülést bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Szita Károly     dr. Csillag Gábor 

            polgármester                                                                              jegyző 

 


