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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 

 

Testületi ülés ideje: 2019. november 28. 

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

tér 1. I. emelet Díszterem 

 

 

 

Pult Név Voks Frakció 

 

14 Szita Károly polgármester 1 - 

17 Bereczki Dávid tanácsnok 1 - 

30 Borhi Zsombor alpolgármester 1 - 

2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 

4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 

7 Dér Tamás alpolgármester 1 - 

6 dr. Giber Vilmos tanácsnok 1 - 

28 Kárpáti Tímea tanácsnok 1 - 

15 Mihalecz András tanácsnok 1 - 

13 dr. Molnár Péter képviselő 1 - 

16 dr. Nadrai Norbert József képviselő 1 - 

8 Nagy Attila tanácsnok 1 - 

3 Perlaki József tanácsnok 1 - 

9 dr. Pintér Rómeó tanácsnok 1 - 

31 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 

18 Teveliné Horváth Melinda képviselő 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 szeretettel köszöntött mindenkit, a meghívottakat, a képviselőket, 

kollégáit és azokat, akik a Kapos Televízión keresztül kísérik figyelemmel a munkájukat. 

Köszöntötte dr. Gálosi Vera HVB elnökét és átadta a szót. 

 

dr. Gálosi Vera HVB elnöke tájékoztatásul elmondta, hogy a két lemondott képviselő 

mandátumával kapcsolatban a Helyi Választási Bizottság a következő határozatokat hozta. A 

162/2019.(XI.22.) HVB határozatával Teveliné Horváth Melinda részére adta ki a mandátumot. 

Ez a döntés 2019. november 25-én jogerőssé vált. A 163/2019.(XI.22.) HVB határozatával a 

bizottság Felder Frigyes részére adta ki a mandátumot, e határozat ellen jogorvoslat érkezett, 

ez még nem jogerős. Felkérte Teveliné Horváth Melindát a megbízólevél átvételére. 

 

Megbízólevél átvétele 

 

Szita Károly polgármester felkérte a legfiatalabb képviselőt, Bereczki Dávid képviselő urat 

az eskü szövegének előmondására. 

 

Eskütétel 

 

Szita Károly polgármester gratulált Képviselő Asszonynak. Megállapította, hogy az esküt tett 

17 képviselő közül 17 jelen van, így a Közgyűlés határozatképes. Napirend kiegészítéseként 

rövid tájékoztatást fog adni a két ülés között történt eseményekről. Az SZMSZ értelmében a 

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség frakcióvezetője dr. Pintér Rómeó Meddig élnek még vissza 

a kényszerkoalíció pártjai a választók bizalmával? tartja meg napirend előtti hozzászólását.  

 

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

napirendre:  

 

- a Közgyűlés által egyes szervezetekbe delegált személyekről szóló előterjesztést, 

- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést,  

- valamint a Kérdés napirendet. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 4882   Száma: 19.11.28/0/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 08:06  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

119/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a meghívóban jelzetteken túl felvette napirendjére  

- a Közgyűlés által egyes szervezetekbe delegált személyekről szóló előterjesztést, 

- az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztést,  

- valamint a Kérdés napirendet. 

 

 

1. Előterjesztés a bizottságok külső szakértő tagjainak megválasztásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről 

szóló törvény végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 

3. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól 

szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

4. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X. 03.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
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5. Előterjesztés a helyi szociális, valamint a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 

önkormányzati rendeletek módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

6. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

Előterjesztő:   dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

7. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról 

szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

8. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 

elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

9. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

10. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság vezető 

 

11. Előterjesztés a Kaposvár, Szigetvári u. 9. 1/1. sz. alatti üres lakás bérlakás 

állományból történő kivonásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

12. Előterjesztés a Kaposvár, Béke utca – Szondi Gy. utca sarkán lévő 5504/20 hrsz-ú 

ingatlan egy részének bérbeadásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

13. Előterjesztés a kaposvári 146/18 hrsz-ú ingatlan CNG töltőállomás kialakítása 

céljára történő bérbeadásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

14. Előterjesztés a vízközmű-szolgáltatási ágazat 2019. évi gördülő fejlesztési tervének 

módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
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15. Előterjesztés távközlési állomások létesítéséhez szükséges terület bérbeadásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

16. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

17.  Előterjesztés a kaposvári általános iskolák felvételi körzethatárainak kijelöléséhez 

tett javaslatról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

18. Előterjesztés a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 

időpontjának meghatározásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

19. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

20. Előterjesztés a Közgyűlés 2020. évi munkatervéről  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

21. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

22. Előterjesztés zártkerti ingatlanok belterületbe vonásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Fóris Viktória főépítész 

 

23. Előterjesztés a Cseri Parkban az Országos Futópálya-építési Program keretében 

megvalósítandó futópálya kialakításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 

24. Előterjesztés Partnerségi egyeztetés lezárásáról (M16/2019-OTÉK módosítás 

kapcsán) 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Fóris Viktória főépítész 

 

25. Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került 

ingatlanok és ingóságok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
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26. Előterjesztés a Magyar Cukor Zrt. részére útcsatlakozás kiépítéséhez 

ingatlanterület használatba adásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

27. Előterjesztés a TOP-6.2.1-19 kódszámú, "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 

bővítése" elnevezésű felhívásra benyújtani kívánt pályázatról és a hozzá 

kapcsolódód együttműködési megállapodásról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

28. Előterjesztés köztéri szobor elhelyezéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Fóris Viktória főépítész 

 

29. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról és egyéb 

vagyongazdálkodási ügyekről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

30. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 

jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

31. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

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

önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2019. II.- III. 

negyedév) 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

33. Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I-IX. havi önkormányzati hátralékok 

alakulásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

34. Előterjesztés a Közgyűlés által egyes szervezetekbe delegált személyekről 

      Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

      Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

 

35. Előterjesztés alapítványi támogatásokról 

       Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 

36. Kérdés 
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Zárt ülésen: 

 

37. Előterjesztés az „Év Kaposvári Munkáltatója” kitüntető cím adományozásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

38. Előterjesztés a "Virágos ház és a "Virágos Kaposvárért" díjak 2019. évi 

adományozásáról 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság vezető 
 

39. Előterjesztés a 2019. év „Év Sportolója” díj odaítéléséről 

Előterjesztő:  dr. Pintér Rómeó tanácsnok 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
 

 

40. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

41. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kijelölése egyedi közgyűlési döntéssel 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

42. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

43. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

44. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

45. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

46. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

47. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kijelölése egyedi közgyűlési döntéssel 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

 

48. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

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

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

50. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

51. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

52. Előterjesztés önkormányzati bérlakás kijelölése egyedi közgyűlési döntéssel 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

53. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

54. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

55. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

56. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

57. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

58. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

59. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

60. Előterjesztés bérleti jogviszony létesítése ügyében 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
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61. Előterjesztés önkormányzati bérlakás egyedi közgyűlési döntéssel történő 

kijelölésének elutasítása 

Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

62. Előterjesztés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő köztisztasággal 

kapcsolatos magatartása miatt alkalmazott közigazgatási bírságot megállapító 

határozat ellen benyújtott fellebbezésről 

Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

63. Előterjesztés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő köztisztasággal 

kapcsolatos magatartása miatt alkalmazott közigazgatási bírságot megállapító 

határozat ellen benyújtott fellebbezésről 

Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

64. Előterjesztés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő köztisztasággal 

kapcsolatos magatartása miatt alkalmazott közigazgatási bírságot megállapító 

határozat ellen benyújtott fellebbezésről 

Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

65. Előterjesztés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő köztisztasággal 

kapcsolatos magatartása miatt alkalmazott közigazgatási bírságot megállapító 

határozat ellen benyújtott fellebbezésről 

Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

66. Előterjesztés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő köztisztasággal 

kapcsolatos magatartása miatt alkalmazott közigazgatási bírságot megállapító 

határozat ellen benyújtott fellebbezésről 

Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

67. Előterjesztés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő köztisztasággal 

kapcsolatos magatartása miatt alkalmazott közigazgatási bírságot megállapító 

határozat ellen benyújtott fellebbezésről 

Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

68. Előterjesztés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő köztisztasággal 

kapcsolatos magatartása miatt alkalmazott közigazgatási bírságot megállapító 

határozat ellen benyújtott fellebbezésről 

Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
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69. Előterjesztés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő köztisztasággal 

kapcsolatos magatartása miatt alkalmazott közigazgatási bírságot megállapító 

határozat ellen benyújtott fellebbezésről 

Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

70. Előterjesztés közösségi együttélés alapvető szabályait sértő köztisztasággal 

kapcsolatos magatartása miatt alkalmazott közigazgatási bírságot megállapító 

határozat ellen benyújtott fellebbezésről 

Előterjesztő:  Borhi Zsombor alpolgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

71. Előterjesztés kitüntetések és kitüntető címek adományozásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 

 

Szita Károly polgármester legutóbb október 31-én találkoztak, folynak a Németh István 

Program beruházásai. Ilyen az ügyészség székháza, amit nem régen adtak át a Gróf Apponyi 

Albert utcában, melyen dr. Polt Péter legfőbb ügyész is részt vett. Örömét fejezte ki, hogy ezt 

a 6 milliárd forintos beruházást úgy sikerült végrehajtani, – köszönetét fejezte ki dr. Horváth 

Szilárd ügyész úrnak – hogy közben egy város rehabilitációs programot is végrehajtottak. Az 

elmúlt években 11 olyan beruházás készült el, amely hasonló régi, romos, a környezetet 

szennyező vagy az épületet felújítva, vagy a területet feltárva, más funkcióval ellátva tudtak 

város rehabilitációs programot végrehajtani. Ezek közül említett meg néhányat. A város egyik 

jelképe a Csiky Gergely Színház felújítása elkészült és díszelőadás keretén belül adták át. 

Javasolta ne csak kívülről csodálják meg az épületet, hanem térjenek be egy színházi előadásra. 

Hálás a Kormánynak és hálás Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak, hogy elfogadta a meghívást 

és velük együtt ünnepelte a Kaposvári Csiky Gergely Színház épületének a megújítását. Ezúton 

is köszönetét fejezte ki a tervezőknek, a munkásoknak és a társulatnak, köszöni a munkájukat 

és türelmüket, beleértve a színházszerető közönséget is. A 21. század elvárásainak megfelelő 

teátrumot sikerült létrehozniuk, illetve felújítaniuk. Az intermodális csomópont a kaposvári 

közlekedési központ beruházás célja, hogy egy 150 éve tartó különbséget próbál meg egalizálni, 

ami a Donner és a tőle 2-300 méterre levő belváros között van. Ugyanakkor a helyi, helyközi 

pályaudvar, vasútállomás egy helyre költöztetésével, a balesetmentes közlekedés biztosításával, 

új körforgalmak építésével, gyalogos feljáró, amely egyben kerékpárút is, sétány lesz paddal és 

fákkal, új úttal, ami a Béla király utcát összeköti a Csík Ferenc sétánnyal, új körforgalommal a 

Hársfa utcánál, a vasútállomás épülete előtt. Nagy munkáról van szó, amellyel a város 

szerkezeti megváltoztatását is eredményezi. Ennek érdekében forgalmi rend változások is 

vannak, melyek miatt köszönetét fejezte ki minden autósnak és gyalogosnak a türelméért, akik 

az építkezések által használt terület közelében járnak. A belváros rehabilitációjának nemcsak 

esztétikai jelentősége, hanem komoly gazdaságélénkítő hatása is van. A Zöldváros Program 

keretén belül megújult Kaposvár belvárosa is, érdemes egy-egy sétát nyitott szemmel tenni. 

Közterületi fejlesztések mellett a Kossuth téri szökőkút teljes egészében megújult, új 

parkolókat, játszótereket építettek, amikre büszkék lehetnek. Az év elején úgy döntöttek, hogy 

6000 fát fognak év végéig ültetni, ez a munka elkezdődött. Legutóbb a Kassa utcában lakók 

kérésére a 83 db koros vadalmafa helyére japán díszcseresznyét ültettek, hogy a Kaposvár 

környéki turizmusnak adjon majd helyet tavasszal a Temesvár utcához hasonlóan, amikor 

virágzik. Elmondta Szabó Marianna kolléganője több mint 40 évig dolgozott a hivatalban és 

nyugdíjba vonult. Fontosnak tartotta, hogy itt is jó pihenést kívánjon neki és megköszönje a sok 
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évtizedes fáradozását, amit a kaposváriakért tett a városiak szolgálatában hivatalnokként. 

Vasárnap Advent első vasárnapja van, 16.30-kor kezdődik a közös ünneplés a Kossuth téren, 

ahol ünnepi fénybe öltöztetik a várost és a város karácsonyfáját. Szeretettel vár mindenkit.  

 

dr. Pintér Rómeó tanácsnok „Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Kérem, engedjék 

meg, hogy a felszólalásom előtt képviselő csoportunk nevében sok szeretettel és nagy 

tisztelettel köszöntsem köreinkben Teveliné Horváth Melindát. Én magam 5 évig ültem vele 

egy bizottságban, és külön örömömre szolgál, hogy most a közgyűlési munkában is a 

partnerünk maradhat. Azt kívánom, hogy egymásban ne a különbségeket, hanem az 

egyezősségeket keressük az öt évben és a város érdekében tegyünk meg minden tőlünk telhetőt. 

Nem mehetünk el szó nélkül azonban amellett, hogy a DK-Momentum-Jobbik-MSZP-LMP 

alkotta kényszerkoalíció az október 13-án tartott önkormányzati választásokon mind az egyéni 

körzetekben, mind pedig a polgármesteri székért vívott harcban alulmaradt. Ráadásul a 

szavazók egy kompenzációs helyet is elvettek ezektől az ellenzéki pártoktól az eddig már-már 

megszokottnak számító 5 kompenzációs hely helyett, már csak 4-el gazdálkodhat az ellenzéki 

pártok közössége. Ne felejtsük el, hogy egy olyan politikai közösségről beszélünk, akinek az 

önkormányzati kampányra szánt neve, arculata és stratégiájának fő mozdulatai is előbb 

kiszivárogtak, minthogy ők saját maguk bejelentették volna. S ezen a ponton, már mindenki, 

aki a közéletben egy kicsit is járatos sejthette, hogy valószínűleg nem a bizalom szövetségéről 

beszélhetünk. Azt azonban álmunkban sem gondoltuk volna, hogy Kaposvár közéletében és 

történetében eddig egyedülálló módon nem sikerül nekik megugraniuk azt a szintet, hogy a 

választóktól kapott felhatalmazással élve mind a 4 kompenzációs mandátumot betöltsék. 

Másfél hónap telt el az önkormányzati választások óta tisztelt hölgyeim és uraim, és egy szék 

a Közgyűlésben még mindig üres a kompenzációs helyek közül, amelyből négyet kaptak egyet 

még mindig nem használnak fel arra, hogy éljenek azzal a bizalommal, amit megkaptak a 

kaposváriaktól és képviseljék őket a város Közgyűlésében. Én azt szeretném kérdezni, bár 

kérdésem inkább csak költői, hogy tudunk-e már valami konkrétat arról, hogy mikor tudhatjuk 

magunk között a negyedik ellenzéki képviselőt? Mikor kívánnak élni a választók által adott 

felhatalmazással és mikor érünk végére ennek a politikai kellemetlen színjátéknak? 

Köszönöm!” 

 

Szita Károly polgármester aktuális volt a napirend előtti felszólalása képviselő úrnak.  

 

 

-----1. Előterjesztés a bizottságok külső szakértő tagjainak megválasztásáról----- 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester köszöntötte a meghívottakat. Elmondta, az érintettek nem kérték a 

napirend zárt ülésen való tárgyalását.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 4883   Száma: 19.11.28/1/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 08:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 94.12 

Nem 1 5.88 5.88 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

120/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a bizottságok külső szakértő tagjainak a következő 

személyeket választotta meg: 

 

a/ Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság: 

Külső szakértő tagok:  Horváth Krisztián 

    dr. Kovács Dániel Pál 

    dr. Máté Erzsébet 

  

b/ Marketing és Turisztikai Bizottság 

Külső szakértő tagok:  Gölöncsérné Olsovszky Andrea 

    Kapásné Gelencsér Ildikó 

     Nagy Imre 

 

c/ Népjóléti Bizottság: 

Külső szakértő tagok:  Kátai Attila 

    Varga Magdolna 

     Szabó Teodóra 

 

d/ Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság: 

Külső szakértő tagok:  prof. Dr. Rosta István 

    Nyári Lászlóné 

     Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna 

     Vargáné Friss Judit 

 

e/ Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság: 
Külső szakértő tagok:  Szabó Csaba 

    Petes Tamás 

     Simon Edit 
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     Csongrádiné Horváth Ibolya 

     Kocsis Ferenc 

 

f/ Ifjúsági és Sport Bizottság: 
Külső szakértő tagok:  Olsovszky Árpád 

    Bicsár Józsefné 

     Gáspár András 

     Kurucz Jánosné Vörös Zsuzsanna 

 

 

g/ Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság: 
Külső szakértő tagok:  Tuskán Boglárka 

    Egerszegi Sándor 

     Pap Attila 

     Mészáros Krisztián 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szita Károly polgármester ezzel felálltak a Közgyűlés mellett dolgozó bizottságok, hisz teljes 

lett a létszámuk. Az elmúlt évek bizottsági struktúráján nem változtattak. Gratulált a bizottság 

megválasztott külső szakértő tagjainak. Köszönetét fejezte ki, hogy vállalták azt a munkát, hogy 

segítségükre lesznek. Kérte, hogy Darabos Anitával kiegészülve, aki a Töröcskei 

Részönkormányzat tagja, legutóbb nem tudott részt venni az eskütételen, fogadják az 

eskütételüket a bizottság tagjainak. Felkérte Bereczki Dávid tanácsnok urat, olvassa elő az 

esküszöveget. 

 

Eskütétel 

 

 

-----2. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester kiváló évet fognak zárni, ez látszik már a III. negyedéves 

beszámolóból, és látszik az előttük levő III. negyedévet záró időszak történéseiből is. Nagyon 

jó esély van arra, hogy kiváló évet zárjanak, részben a működésben, és részben a 

felhalmozásban. A felhalmozást és a beruházást látják, az évszázad beruházási programja folyik 

Kaposváron, töretlenül halad előre és nagy csodákat várhatnak még az előttük levő időszakban. 

Kiegyensúlyozott a gazdálkodásuk, ezt rendkívül fontosnak tartja. Köszöni mindazoknak, akik 

ebben szerepet vállaltak, intézményeiken át Balogh Beáta igazgató asszonynak és kollégáinak, 

azt a kiegyensúlyozott – lassan mögöttük hagyott – gazdálkodási évet, amelyet biztosítottak 

számukra. A kiegyensúlyozott gazdálkodást alátámaszthatja azzal, hogy 8 milliárd forint van 

állampapírba befektetve. Ez azt mutatja, hogy a tartalékokat állampapírba fektetik, a 

kamatbevételekből látszik a növekmény, és ez is megalapozza azt, hogy erős város lettek. A 
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gazdaságuk is erősödik, mely látható a munkahelyek számának alakulásával, hisz 2600 

emberrel többnek van már ma Kaposváron munkája, mint a válság tetőfokán, közel vannak a 

teljes foglalkoztatottság eléréséhez. Ezek mind olyan dolgok, amelyek az erős gazdaságot 

jellemzik, és ezzel együtt a gazdálkodók, hogy munkahelyeket teremtenek, béreket emelnek, 

egyre több erejük van arra, hogy hozzá tudjanak járulni a közös jóhoz adóforintjaik keretében. 

Nulla forint az adóságuk, ami nem természetes az önkormányzati rendszerben. Megújultak 

óvodáik, iskoláik, iparterületeik. Tegnap rakták le az alapkövét a volt katonai lőtér helyén lévő 

ipari parkuknak a Füredi úton, annak érdekében, hogy várják a befektetőket. 53,6 milliárd forint 

a költségvetés főösszege, ez nem egészséges, ugyanakkor öröm. Ha belső arányait megnézik, 

tartósan így nem lehet berendezkedni gazdálkodásba, mert ennek több mint 60 %-a 

felhalmozás, beruházás és fejlesztés.  

 

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

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Bereczki Dávid tanácsnok kérte, hogy megadhassa a választ dr. Pintér Rómeó frakcióvezető 

úr napirend előtti felszólalásában taglalt kérdésre.  

 

Szita Károly polgármester elnézését kéri tanácsnok úrtól. El fogja venni a szót, nem 

udvariatlanságból teszi, kérte, hogy olvassák el az SZMSZ-t, mely megadja a működésük 

rendjét. Önmagukat korlátozzák akkor, amikor a napirendhez meghatározzák, milyen témákban 

lehet hozzászólni. A napirendi ponthoz, csak a napirendben szereplő előterjesztés konkrét 

témájához lehet kérdéseket feltenni és hozzászólni. Minden egyéb, ami nem tartozik a 

költségvetésükhöz, az nem ide tartozik. A város ügyeit tekintve lehet interpellálni, lehet 

kérdéseket feltenni, lesz ma is egy ilyen, ami nem kell, hogy tartozzon a napirendi pontok közzé, 

de olyan témában lehet azokat is megtenni, amelyben van teendőjük és intézkedési 

jogosultságuk. Kérte, szorítkozzon a napirend témájához, ha a költségvetéshez kíván 

hozzászólni, nem veszi el a szót. 

 

Bereczki Dávid tanácsnok megköszönte, most nem szeretne élni hozzászólással. 

 

Csutor Ferenc tanácsnok több mint 1,2 milliárd a költségvetés főösszege és 213 millió 

forinttal javul a működési egyensúlyuk. Több olyan beruházás épült, amellyel megújul ez a 

város, azonban egy-két dologra felhívná a figyelmet. Saját cégénél tapasztalja, hogy bizonyos 

dolgok jól mennek, ugyanakkor vannak hiányosságok. Pár hónappal ezelőtt egy csodagép 

megjelent a városban, mert úgy döntöttek, hogy a csapadékcsatorna rendszert is rendbe kellene 

tenniük. Egy Magyarországon bejegyzett szlovák céget kellett megkérni, hogy végezze el ezzel 

a géppel ezt a munkát. Bízik benne, hogy elkövetkezik az az időszak, amikor nem kell külföldi 

cégtől bérbe venni gépet, hanem a cég saját gépparkja is meg tudja csinálni ezt a munkát. Arra 

kérte képviselő társait, amikor ebben döntés születik ezt támogassák. Kérte, egy perc 

hozzászólási idő megadását.   
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Szavazás eredménye 

 

#: 4884   Száma: 19.11.28/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 08:40  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület 1 perc hozzászólási idő megadásáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 100.00 88.24 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 15 100.00 88.24 

Nem szavazott 2   11.76 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Csutor Ferenc tanácsnok a falevelek esetében is ez a probléma, a város rendjéért és 

tisztaságáért felelős cég esetében. A zöldvárosnak köszönhetően nagyon sok falevél hullik az 

utcákra, ami sok bosszúságot okoz a lakóknak és a közlekedőknek is. Látható, hogy kézi erővel 

ezt már nem lehet megoldani, sokkal hosszabb ideig tart, mintha egy nagyteljesítményű 

szívógépet vásárolnának, amit egy kaposvári cég üzemeltetne. Ehhez kérné a segítséget. 

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő a napirendhez módosító indítványt nyújtott be, melyet 

röviden indokolna. Az illetménykiegészítésre vonatkozóan lesz egy rendelet tervezet, ami 

fenntartani kívánja az eddigieket. 2001 környékén az állam az önkormányzati szervek esetében 

a testületek mérlegelésére bízta a bevezetést. Az induláskor nem sikerült bevezetni az 

önkormányzatnál, később sikerült elérni egy maximális illetménykiegészítés meghatározását. 

Ez azért fontos az önkormányzat életében, mert egy fajta munkaerőhiány lép fel a 

közigazgatásban. Ugyanúgy piaci szegmensek jönnek elő, hiszen az állami szférában próbálnak 

új jogviszony létrehozásával egyrészt rugalmasabb és magasabb bérezést, másrészt homofisz 

foglalkoztatásnak a bevezetését intézményesített formában eléri. Véleménye szerint erre fel kell 

készülni az önkormányzatnak is, legalább hosszútávon kell biztosítani a kollegáknak egyfajta 

életpálya modellt. Javaslata volt, hogy a korábbi illetménykiegészítési mértékek álljanak vissza, 

tudván, hogy nem rég volt illetményalap emelés, de hozzá kell tenni, hogy hosszabb ideje nem 

nőttek, ezért javasolt magasabbat, mint az infláció. Fenntartva a módosító indítványát, amiről a 

bizottságokban tartózkodott a képviselők többsége, de nem szavaztak nemmel, bízik benne, 

hogy a későbbiekben konstruktívabban állnak ehhez. Kérte, térjenek vissza a jövőben erre, hogy 

egy csúsztatott határidővel, akár kisebb mértékekben is nőhessen ez az illetménykiegészítés, 

hogy az itt dolgozók is tudjanak hosszútávra tervezni. 

 

dr. Szép Tamás tanácsnok az előterjesztés utolsó bekezdésére hivatkozva felhívta a figyelmet 

a nem lakáscélú helyiség megvásárlásra, ami alapján a donneri városrészben a körforgalomnál 

elhelyezkedő saroképület földszinti üzlethelyiségét a város megvásárolja. Megerősítését kérte 

polgármester úrtól abban, hogy ez egy folyamat kezdete lesz a Donner rehabilitációjának 

érdekében. 
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Dér Tamás alpolgármester a sportot emelné ki, szó esett arról, hogy építettek egy gyönyörű 

arénát, építettek egy világszínvonalú uszodát, de az elmúlt években nemcsak ezt a két nagy 

sportintézményt hozták létre, hanem építettek egy judo csarnokot, felújították az összes 

sportintézményüket és ezek az építkezések, felújítások nem öncélúak voltak. Három dolgot 

kiemelve az első az, hogy egészséges várost építsenek, másik, ami nagyon fontos a 

sportturizmus. Szeretnék fejleszteni, minél több válogatott, nemzetközi, hazai mérkőzések, 

sportesemények kerüljenek Kaposvárra. Legközelebbi ilyen a rövid pályás úszó OB, ahol 

magyar világsztárok fognak érkezni december közepén. Ennek az előkészületei jelenleg 

folynak. Tárgyalnak a vízilabda szövetséggel Magyar – Görög világliga mérkőzés lesz 

februárban, a szinkronúszó szövetséggel is tárgyaltak, volt már itt hazai verseny. Harmadik az 

energia hatékonyság, hogy a sportintézményeik ne energiafalók legyenek. Feladatuk, hogy 

minél többen tudjanak sportolni. Grundokat építenek, hogy a lakosság is el tudja érni a lakó 

környezetében azokat, ahol nem kell belépőt fizetni, de az uszoda, a sportpályák a 

kaposváriaknak épültek. 

 

Szita Károly polgármester a napirendi pont tárgyalását lezárta. Az országnak és a 

településeinek az egyik legnagyobb problémája az elkövetkező években, ami a föld alatt van. 

50-100 év között vannak azok a vízvezeték rendszerük, szennyvízcsatorna rendszerük, a zárt 

csapadékcsatornák jelentős része is, amelyeknek a rekonstrukciójára, felújítására az elmúlt több 

évtizedben nem költöttek. A Kormány kezdeményezte, hogy az előttük levő új Európai Uniós 

ciklusban legyen erre valami forrás. Elindul talán egy folyamat, az elmúlt esztendőben 

sikeresen pályázott a városi Vízmű Kft., vízvezeték rendszer rekonstrukciójára kaptak 100 

millió forint körüli összeget, amely lehetővé teszik számukra, hogy a Vízmű Kft. által befizetett 

bérleti díj, amit vissza adnak rekonstrukcióra ez 300 millió forint körüli összeg egy részét ott 

tudják hagyni rekonstrukcióra. Nem vár nagy előre haladást e tekintetben, a következő éves 

költségvetésben is mindaz, amit a gördülő fejlesztési terv 2020-ra eső részét be fogják hozni a 

költségvetésbe, de ebből nem tudnak új gépet venni. 22000 fáról lehulló levélről beszélhetnek, 

kivéve a tűlevelűeket, amiből kevés van, itt megköszönte sokaknak a segítségét, akik 

kötelességüknek tesznek eleget, hogy a házuk előtt összesöprik a falevelet. Indítanak egy 

akciót, azon túlmenően, hogy a fákat megvizsgálják, ahol balesetveszélyt észlelnek, metszik, 

csonkolják, vagy kivágják, helyette újat ültetnek, szervezett formában minden lakóutcában 

rakják le azokat a nagy zsákokat, amelyek megkönnyítik a falevelek összeszedését. Gépesíteni 

kell itt is, ez a Holdingnak lesz a feladata, hogy találja meg azokat a gépeket, amelyek 

hatékonyak. Tavalyi esztendőben 120 millió forint bért emeltek, ellenzi azt, amit képviselő úr 

mondott. Nem ért egyet ezzel a szisztémával, először saját kollégáinak az illetményét szeretné 

megnyugtató módon rendezni, hogy mindenki megkereshesse azt, ami a megélhetéséhez fontos. 

Ezért volt az illetményalap emelés. Ezt követően jön a következő lépés, amikor teljesítmény 

arányában szeretné honorálni azokat a kollégákat, akik többet dolgoznak, de nem úgy, hogy 

minden középfokú, vagy felsőfokú egyformán dolgozik. A kevesebb munkát kevésbé 

honorálják, a többet vállaltat pedig jobban. Egyet garantál mindenkinek, jó helyre jön dolgozni, 

ha a Kaposvári Polgármesteri Hivatalba jön. Van perspektíva, van megbecsülés, és ahogy 

erősödnek egyre több lesz a fizetés is, ezt fontosnak tartotta elmondani. A donneri városrész 

rehabilitációja kapcsán jelenti, lesz egy polgármesteri főmegbízott, akinek egy feladata lesz a 

donneri rehabilitációval foglalkozni. Akkor tud ez a munka nagyon hatékony lenni, hogyha egy 

ember kezébe fut össze minden és külön biztosa lesz. Meg kell találnia ennek az embernek azt 

a legalább 10 milliárd forintot, az elkövetkező években pályázat formájában, amit erre a 

városrészre kell fordítani, hogy teljes rehabilitációt tudjanak végrehajtani. Megköszönte Dér 

Tamás alpolgármester úr összefoglalóját. Fontos volt, mert egyetlen építmény sem öncélú, azt 

a programjukat, hogy 2030-ra az ország legegészségesebb városa tudjanak lenni, így tudják 

végre hajtani. Ugyanakkor, ha már itt vannak ezek a sportlétesítményeik, akkor töltsék meg úgy 
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élettel őket, amely a nemzetközi hírüket is viszi, amikor sportturizmust építenek ezekre a 

meglevő létesítményekre. Azért építették, hogy nemzetközi és világversenyeket is önmaguk 

szórakoztatása mellett ide tudjanak hozni. Gratulált ahhoz a munkához, hogy mielőbb felálljon 

a nagy sport főigazgatóság és egy kézben a leghatékonyabban tudjon működni, amiről 

alpolgármester úr beszélt. dr. Nadrai Norbert József képviselő úr indítványát az 

illetménykiegészítésről nem támogatta, illetve a bizottságok sem támogatták. Az indítványt 

szavazásra bocsátotta.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4885   Száma: 19.11.28/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 08:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a módosító indítványról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 5 29.41 29.41 

Nem 9 52.94 52.94 

Tartózkodik 3 17.65 17.65 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Szita Károly polgármester megállapította, hogy a módosító indítványt a testület elutasította. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4886   Száma: 19.11.28/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 08:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 87.50 82.36 

Nem 1 6.25 5.88 

Tartózkodik 1 6.25 5.88 

Szavazott 16 100.00 94.12 

Nem szavazott 1   5.88 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 
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121/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet, valamint a 

közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 

 

1. A Közgyűlés a 2019. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézményeknél – rajtuk kívülálló 

ok miatt – bekövetkezett fedezethiány esetében az intézmények részére a jóváhagyott 

támogatási keretet meghaladó túlfinanszírozást engedélyezze. A túllépés rendezésére a 

pénzmaradvány elszámolásakor kerül sor. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2020. április 30. 

 

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a céltartalék terhére a 2019. évi várható teljesítés alapján 

jóváhagyott intézményi támogatások a 2019. évi pénzmaradvány elszámolásakor a 

tényleges felhasználás alapján tételesen kerüljenek elszámolásra.  

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2020. április 30. 

 

4. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörébe utalt 

döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

5. A Közgyűlés a TOP-6.9.2 Helyi identitás és kohézió megerősítése Kaposváron című 

projektben konzorciumi partnerként közreműködő Együd Árpád Kulturális Központ, a 

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum és a Takáts Gyula Megyei és Városi 

Könyvtár részére a projektben szereplő feladatok, tevékenységek kapcsán legfeljebb a 

projekt befejezéséig engedélyezi éven túli kötelezettségek vállalását. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

    Szalay Lilla igazgató 

          dr. Ábrahám Levente igazgató 

          Horváth Péter igazgató  

          Sziberné Fehér Éva igazgató 

Határidő:        2022. január 31. 

  

 

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

szakosztályánál 1 fő technikai vezető (ügyintéző) álláshelyet létesít 2019. december 1-től 

2020. június 30-ig tartó határozott időtartamra. Az álláshely kapcsán jelentkező személyi 
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juttatások és szociális hozzájárulási adó kiadás finanszírozása a Kaposvári Sportközpont 

és Sportiskola TAO pályázatából valósul meg.  

 

 Felelős:   Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

   Dér Tamás igazgató 

        Határidő:   2019. december 1. 

 

7. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a részére 

jóváhagyott EMMI támogatásból mikrobusz beszerzésére 12.500 e Ft összeget a 

Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Egyesülete részére átadjon. A Kaposvári 

Sportközpont és Sportiskola köteles a Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás 

Egyesülettel a pénzeszköz átadásról megállapodást kötni, melyben elő kell írni az 

elszámolási kötelezettséget, valamint a sportcélú használat megszűnése esetén a gépjármű 

támogató részére történő visszaadását.  

 

         Felelős:   Szita Károly polgármester 

         Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

   Dér Tamás igazgató 

         Határidő:  2019. december 31. 

 

8. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum részére 

1 fő múzeumi fotós álláshelyet létesít 2019. december 1-től, melynek pénzügyi fedezete a 

költségvetési szerv 2020. évi költségvetésébe beépítésre kerül.  

 

         Felelős:   Szita Károly polgármester 

         Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

   dr. Ábrahám Levente igazgató 

         Határidő:  2019. december 1. 

 

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

bajnoki időszakra a 318/2018. számú támogatási szerződéssel nyújtott önkormányzati 

támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elszámolási határidejét 2019. december 31-

re módosítja.  

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

         Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

         Határidő:  2019. december 31. 

 

10. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a SyncWell Kreatív Kft részére a II. Kaposvári 

Csokoládé Örömünnep rendezvény keretében kettő program megvalósításához biztosított 

400 e Ft önkormányzati támogatást 360 e Ft-ra csökkenti azzal, hogy a támogatott a teljes 

rendezvény bevétellel nem fedezett kiadásait elszámolhatja a támogatás felhasználása 

során.  

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

        Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

        Határidő:   2019. december 31. 
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11. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére a 

40/2019.(IV.25.) önkormányzati határozat 3. pontja és a 75/2019.(VI.6.) önkormányzati 

határozat 7. pontja alapján a Temesvár Utcai Tagóvoda Temesvár-Kassa utcai 

burkolatának javítására jóváhagyott 2.014 e Ft fenntartói támogatás felhasználási jogcíme 

„Temesvár Utcai Tagóvoda Kassa utca felöli burkolat javítása és a Temesvár utca felöli 

kerítés javítása” megnevezésre módosuljon 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

        Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

   Sziberné Fehér Éva igazgató 

        Határidő:   2019. december 31. 

 

12. A Közgyűlés hozzájárul a Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága részére a 

40/2019.(IV.25.) önkormányzati határozat 3. pontjában nevesített célokra biztosított 

fenntartói támogatások felhasználási határidejének 2020. augusztus 31.-re történő 

módosításához. 

 

         Felelős:   Szita Károly polgármester 

         Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

   Herczeg Attila intézményvezető 

          Határidő:  2020. augusztus 31. 

 

13. A Közgyűlés a Kaposvári Labdarúgó Kft által a 2019/2020-as bajnoki időszakra 

benyújtott TAO pályázat keretében az Önkormányzat 2417/33. hrsz-ú ingatlanán tervezett 

beruházások, felújítások megvalósításához az 1. számú függelék szerint kiadott 

tulajdonosi nyilatkozatot jóváhagyja.   

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

         Határidő:  2019. december 31. 

 

14. A Közgyűlés a Toponár Sportegyesület által a 2019/2020-as bajnoki időszakra benyújtott 

TAO pályázat keretében az Önkormányzat 13175 hrsz-ú ingatlanán 2 db, darabonként 50 

férőhelyes mobil lelátó megvalósításához az 2. számú függelék szerint kiadott tulajdonosi 

hozzájárulást jóváhagyja.   

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. december 31. 

 

15. A Közgyűlés úgy határozott, hogy megvásárolja a Kaposvár, 7137A/4 hrsz-ú, 

természetben Kaposvár, Zrínyi u. 1. fszt. 4. szám alatti ingatlanra, legfeljebb az 

értékbecslésben meghatározott bruttó 3.800 e Ft értéken, egyben felhatalmazza a 

Polgármestert az ingatlan adásvételi szerződésének aláírására. A Közgyűlés a megvásárolt 

ingatlant forgalomképes üzleti vagyonába sorolja. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. december 31. 
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16. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a sporttörténeti gyűjtemény kiállításának helyszínéül a 

Kaposvár, Arany János utca 97. szám alatti Kaposvár Arénát jelöli ki, továbbá a Kaposvár, 

Fő u. 12. szám alatti, 15/A/8 hrsz-ú, volt Vaszary képtár helyiségcsoportjában kialakítandó 

vadászati kiállítás kapcsán szükségessé váló építési munkálatokhoz a tulajdonosi 

hozzájáruló nyilatkozat kiadására a Polgármestert felhatalmazza. Az ingatlanon végzett 

beruházás térítésmentesen kerülhet az önkormányzat tulajdonába. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:   2019. december 31.  

 

17.  A Közgyűlés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum részére a 3 fő 4 órás 

megváltozott munkaképességű személy határozott idejű alkalmazására jóváhagyott 1,5 

álláshely betöltésének határidejét 2020. november 30-ra módosítja.  

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

   dr. Ábrahám Levente igazgató 

Határidő:   2020. november 30. 

 

18. A Közgyűlés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére adminisztratív és 

technikai feladatokra legfeljebb 6 fő részfoglalkoztatású megváltozott munkaképességű 

személy határozott idejű alkalmazására jóváhagyott 3 álláshely betöltésének határidejét 

2020. november 30-ra módosítja. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

   Sziberné Fehér Éva igazgató 

Határidő:   2020. november 30. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4887   Száma: 19.11.28/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 08:56  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 82.36 82.36 

Nem 2 11.76 11.76 

Tartózkodik 1 5.88 5.88 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 21/2019.(XII.10.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító, 

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

mellékleteként csatolva. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4888   Száma: 19.11.28/2/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 08:57  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 76.47 76.47 

Nem 3 17.65 17.65 

Tartózkodik 1 5.88 5.88 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 22/2019.(XII.10.) 

önkormányzati rendeletét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról 

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

mellékleteként csatolva. 

 

 

-----3. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól 

szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 

 

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

 

 

dr. Csillag Gábor jegyző az előterjesztés egy 3 %-os közterület használati díj emelést 

tartalmaz, amelyet a Pénzügyi és a Jogi Bizottság is támogatott. 

 

 

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

 

 

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

 

#: 4889   Száma: 19.11.28/3/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 08:58  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 23/2019.(XII.10.) 

önkormányzati rendeletét a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 

szabályairól szóló 5/2019.(III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a 

jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

-----4. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X. 03.) 

önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 

 

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

 

 

dr. Csillag Gábor jegyző a vagyonrendelet módosítása vált szükségessé egy jogszabályi 

módosítás következtében, amely lehetővé teszi, hogy az önkormányzat az ingóságainak a 

tulajdonjogát ingyenesen átruházza. Ezzel kapcsolatosan tartalmaz módosítást az előterjesztés 

és egy értékhatárt, hogy milyen értékhatárban jogosult a polgármester dönteni, milyen 

értékhatárban jogosult a Pénzügyi Bizottság döntést hozni, és mikor kell a Közgyűlés elé hozni 

az előterjesztést. A bizottságok támogatták. 

 

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

 

 

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

 

#: 4890   Száma: 19.11.28/4/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 08:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 94.12 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.88 5.88 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 24/2019.(XII.10.) 

önkormányzati rendeletét az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012.(X.03.) 

önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

-----5. Előterjesztés a helyi szociális, valamint a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 

önkormányzati rendeletek módosításáról----- 

 

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

 

dr. Csillag Gábor jegyző az előterjesztés két rendelet módosítását tartalmazza. Egyrészt 

indokolt a rendelet módosítás gyakorlati tapasztalatok átvezetése miatt, de hoznak bele új 

javaslatokat is. Így alkalmazkodva ahhoz a kormányzati elképzeléshez, hogy a nagyszülők is 

jogosultak lesznek GYED-re, önkormányzatuknál célszerű lenne annak a bevezetése, hogy a 

GYED-en lévő nagyszülők is ingyenesen használhassák a kaposvári tömegközlekedést. Időközi 

jogszabályváltozás miatt kivezetésre került az Erzsébet utalvány. A Kaposvári Szociális 

Központ Gyöngyfa Napközi Otthonban nappali ellátásban részesülőket rendszeresen Erzsébet 

utalvány támogatásban részesítették. Miután megszűnik ez az utalvány, javasolják, hogy 

készpénzben kerüljön biztosítva számukra ez a támogatás. Az előterjesztés módosítást 

tartalmaz a lombikkezelés igénybevételével kapcsolatosan, és a lakáscélú települési támogatás 

igénybevételével kapcsolatban is. 

 

Szita Károly polgármester tudniuk kell azt, hogy négy jelentős elemből áll a város 2030-ig 

szóló várospolitikai programja. A gazdaság erősödése mellett a munkabérek erősödése, másik 

jelentős eleme a Gyarapodó Kaposvárért Program keretén belül az, hogy 2030-ra legalább 

annyian szülessenek, mint amennyien itt hagynak bennünket, a harmadik, hogy energia 

független város legyenek. A Gyarapodó Kaposvárért Programnak jegyző úr ebben az 

előterjesztésben két új elemét említette. Az egyik, hogy a nagyszülők is részesülhetnek abban 

a kedvezményben, amely család gyarapodását segíti elő. A másik a lombikbébi kezelésre 

vonatkozó program, amelyet azért hoztak be, mert vannak, akik csak a kezelés megkezdését 
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követően értesülnek arról, hogy van ilyen támogatási rendszerük. Ezen kívül a Gyarapodó 

Kaposvárért Programnak sok eleme van, azt tervezi, hogy a következő év első negyedévében 

egy csomagban önálló előterjesztés keretében kerüljön a testület elé. Ez a két mai döntés már 

része lesz ennek a csomagnak.  

 

-----Kérdések----- 

 

 

Teveliné Horváth Melinda képviselő rendkívül humánusnak tartja, hogy a kaposvári 

önkormányzat támogatja a lombikbébi kezeléseket. Azok a családok, akik ebbe belevágnak a 

lelki megterhelésen túl rendkívüli nagy anyagi megterhelésnek is ki vannak téve. A támogatást 

jelenleg azok a nők vehetik igénybe, akik a kérelem benyújtásáig nem töltötték be a 40. 

életévüket. Mi indokolja ezt az életkori korlátozást? Tervezett-e az, hogy a 40 év feletti nők is 

igénybe vehessék a támogatást? 

  

Szita Károly polgármester szakemberek véleményét kérték ki a korhatár meghatározásánál.  

 

Teveliné Horváth Melinda képviselő mivel a kérelmezők száma nem volt túl magas az elmúlt 

években úgy gondolja, hogyha lehetőség lenne arra, hogy 40 év felettiek is igénybe vegyék, 

nem jelentene túlzott többletköltséget a városnak.  

 

Szita Károly polgármester ennek pénzügyi akadálya nincs, egyelőre szakmai akadálya van. 

 

dr. Csillag Gábor jegyző méltányossági lehetőséget biztosít a rendelet, ha ilyen jellegű 

kérelem érkezik, akkor a kollégái megvizsgálják és méltányosan igyekeznek eljárni.  

 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő módosító indítványt nyújtott be a rendelethez, melyet a 

Népjóléti, Pénzügyi és a Jogi Bizottság is támogatott. A Gyöngyfa Napközi Otthonban felnőtt 

értelmi sérült foglalkoztatottak számára fontos, hogy teljes értékű életet próbáljanak biztosítani. 

Az évek változásaival egy komoly intézményrendszer alakult ki és olyan szakemberek látják el 

a feladatot, akik tudják őket fejleszteni. Javasolta, hogy a karácsonyi támogatás összegét 

10.000.- Ft-ról inflációt követően 20.000.- Ft-ra növeljék.  

 

Torma János tanácsnok az Összetartozunk várospolitikai célokat megfogalmazó programban 

külön fejezet foglalkozik a családtámogatás fontosságával. A Gyarapodó Kaposvárért Program 

új támogatásokat fogalmazott meg, és a célja is az, hogy megkönnyítsék a gyermekvállalást, 

gyermeknevelést és segítsenek a biztonságot adó otthon megteremtésében. Ez a rendelet 

módosítás is ezt igazolja vissza, hogy sikeres ez a helyi támogatási forma. Az elmúlt két évben 

50 család kapott támogatást 60 millió forint összegben lakásépítéshez és lakásvásárláshoz, és 

folyamatos az igény. A rendelet a lombikbébi támogatását is kiterjeszti, már akiknél a kezelés 

folyamatban van és nemcsak azok, akik csak tervezik. Életszerű módosítás az is, hogy a 

kismama bérletet a GYED-en lévő nagyszülők is igénybe vehessék. A Gyöngyfa Napközi 

Otthonnál 10 ezer forintról 20 ezer forintra emelt támogatást javasolt a bizottság. Gratulált az 

Otthonnak, mivel az elmúlt napokban Príma díjat kapott, példamutató az ott folyó munka. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 4891   Száma: 19.11.28/5/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 09:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a módosító indítvány elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Szita Károly polgármester megállapította, hogy a módosító indítványt a testület elfogadta. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4892   Száma: 19.11.28/5/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 09:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 25/2019.(XI.29.) 

önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról 

szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 4893   Száma: 19.11.28/5/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 09:11  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 26/2019.(XII.10.) 

önkormányzati rendeletét a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001.(III.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

-----6. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról----- 

 

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

 

 

dr. Csillag Gábor jegyző már megszokott, hogy a Közgyűlés minden év novemberében 

tárgyalja a helyi adórendeletek felülvizsgálatát. Az előterjesztésből megállapítható, hogy 

Kaposvár egy kiegyensúlyozott adópolitikát folytat. Nem tartalmaz adóemelést 

magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában, az építmény- és telekadót is csak a 

rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott területen lévő kereskedelmi egységek 

vonatkozásában emelik. Nem tartalmaz emelést az előterjesztés az iparűzési adó és az 

idegenforgalmi adó vonatkozásában sem.  

 

Szita Károly polgármester minden ilyen előterjesztésnek várospolitikai jelentősége van. 

Amikor erősödik egy helyi gazdaság, az adót azért tudják mérsékelten tartani, mert így 

nagymértékben tudnak segítséget nyújtani, és kimondhatják, hogy nagymértékben erősödik a 

kaposvári gazdaság. Öt, illetve hét esztendeje nem volt adóemelés Kaposváron, változatlanok 

a helyi adóik. Nem úgy kezelték a gazdasági válságot, hogy pénzt kértek, hanem inkább pénzt 

hagytak kint. A likviditási problémákat a vállalatok helyett kezelték, annak érdekében, hogy 

erősödjenek meg. Ha megnézik az adószámokat láthatják, hogy törvény által meghatározott 

maximumot – a multik és a szerencsejáték termek kivételével – sehol nem érik el. Fontos 

szempont, hogy ilyen adóztatás mellett, amit a város alkalmaz, fenntartja azokat a 

lehetőségeket, amivel a kaposváriak élnek. 127 adóalany részére biztosították a kommunális 

adó elengedését. Az építményadó esetében 107 millió forint összegben tudtak adni 

részletfizetést, vagy fizetési halasztást. Ugyanez vonatkozik a telekadónál és az iparűzési 
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adónál is. Ez 2020-ban is állni fog, azért, ha valakinek jobb, ha később fizeti meg az adót, mert 

likviditási problémát okoz, akkor ezt megvizsgálva úgy segítik, hogy adnak neki későbbi 

fizetési határidőt.  

 

-----Kérdések----- 

 

Bereczki Dávid tanácsnok kérdése Tuzson Bence államtitkár úr pár hete tett kijelentésével 

kapcsolatban lenne. Azt nyilatkozta államtitkár úr, hogy az iparűzési adóbevételt a helyi 

közlekedésre kell majd fordítani. Elképzelhetőnek tartja, hogy ez valamennyire politikailag 

motivált döntés. Ha egy ilyen törvény bevezetésre kerül, hogy az iparűzési adóbevételből 

biztosítsa a város a tömegközlekedés fenntartását az mit jelent Kaposvár tekintetében?  

 

Szita Károly polgármester azt tanácsolta képviselő úrnak, hogy kérdésével forduljon 

államtitkár úrhoz. Tegnapi nap járt a városban Dávid Ilona vezérigazgató és lehetősége volt 

beszélni vele a tömegközlekedés jövőjéről. Amit a Kormány beterjesztett döntést helyesnek 

tartja és támogatja, amikor azt mondja, hogy a helyi tömegközlekedés biztosítása 

önkormányzati feladat. Az iparűzési adó felosztásánál az első osztás mindig a tömegközlekedés 

működtetését és fenntartását kell, hogy jelentse. Ez évtizedek óta így működő rendszer. A 

fővárosra gondolva kénytelen a BKK megállni a saját lábán és a rendelkezésre álló 

erőforrásokat a tömegközlekedésre biztosítani, és nem másra. Eddig is így működött ez a 

rendszer, a városé pedig azért példaértékű, mert a helyi tömegközlekedésnek az önkormányzati 

hozzájárulása a 23 megyei jogú város esetében Kaposváron a legalacsonyabb, 130 millió forint. 

Ezt a döntést támogatja, mert semmiben nem fogja érinteni az önkormányzatot, eddig is ezt 

csinálták. A helyi tömegközlekedésre fordított költséget a helyi iparűzési adóból biztosították.  

 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Kárpáti Tímea tanácsnok kiemelte az adórendelettel kapcsolatban, hogy 2013 és 2015 óta 

valóban nem volt az egyes adónemek legtöbbjében emelés. A kommunális adó, mely a 

lakosságot érinti 6.350.- Ft a 2020-as több mint 30 ezer forintos pénzügyminisztériumi 

javaslattal szemben. Fontos kihangsúlyozni, hogy a városnak az a célja, hogy jó legyen itt lakni, 

jó legyen itt élni. A helyi iparűzési adó mértékét nagyon sokszor támadás éri a vállalkozások 

részéről. 24 esetben kértek kedvezményt a vállalkozások, ezt az iparűzési adó mértéket sokan 

magasnak gondolják, a vállalkozások teljesítik az előírt kötelezettségüket. Az idegenforgalmi 

adót kiemelve elmondta, 2013 óta nem változott ennek mértéke sem 400.- Ft az 530.- Ft-tal 

szemben. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 4894   Száma: 19.11.28/6/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 09:21  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület az építményadóról szóló rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint 

szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 94.12 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.88 5.88 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 27/2019.(XI.29.) 

önkormányzati rendeletét az építményadóról szóló 77/2008. (XII.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4895   Száma: 19.11.28/6/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 09:22  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület az telekadóról szóló rendelet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 94.12 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.88 5.88 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 28/2019.(XI.29.) 

önkormányzati rendeletét a telekadóról szóló 78/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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-----7. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 

49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 

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

 

 

dr. Csillag Gábor jegyző kiemelte, hogy a lakbér vonatkozásában 4,5 %-os emelésre tett 

javaslatot. Ez magasabb az inflációnál, de az előterjesztésben indokolják, hogy a kényszerkezelt 

ingatlanok számának a csökkentését szeretnék. Azzal, hogy csökkentik az ilyen ingatlanok 

számát, hosszú távon meg fog térülni ez a befektetés. Ahhoz, hogy csak 4,5 %-kal kelljen a 

lakbért emelni 3 100 ezer forintos támogatás elfogadását kérte. A Nyugdíjasház és a 

bérlőkiválasztás vonatkozásában inflációnak megfelelő mértékű emelésre tett javaslatot, azzal 

hogy a Nyugdíjasház vonatkozásában is 1 200 ezer forint támogatás jóváhagyását kéri. 

 

 

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

 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Szita Károly polgármester módosító indítvány érkezett az előterjesztéshez. Kiegészítésként 

elmondta, 7,5 %-ot kellene emelniük lakbérben akkor, ha a fenntartási költségeket nullszaldóra 

szeretnék hozni az önkormányzati bérlakásokba. Inkább önkormányzati támogatást adnak a 

Vagyonkezelőnek, hogy mérsékeltebb lakbéremelést tudjanak érvényesíteni. Felhívta a 

figyelmet, hogy nem kötelező lakásfenntartási támogatást működtetni. Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata felvállalta azt, hogy lakásfenntartási támogatást ad mindazok számára, 

akiknek a keresete nehezebben teszi lehetővé azt, hogy kifizesse a lakbért, a közmű szolgáltatási 

díjakat. Kollégái mindenkinek, aki nehézséggel keresi fel őket, megadják a kellő segítséget és 

ezt a rendszert továbbra is fenntartják. Amellett, hogy támogatást adnak a Vagyonkezelőnek, 

hogy kisebb mértékben emeljék a lakbért, emellett fenntartják a lakásfenntartási támogatási 

rendszert, hogy ebben is tudjanak segíteni. Módosító indítvány érkezett arról, hogy a 

Nyugdíjasházban – ami szintén önkormányzati bérlakás – a lakók által fizetendő 

különszolgáltatási díj évente olyan mértékben kerüljön emelésre, hogy maximum 4 év múlva a 

teljes önköltséget a lakók fizessék meg. Az indítványt a Népjóléti és a Jogi Bizottság támogatta. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 4896   Száma: 19.11.28/7/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 09:26  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya: A testület a módosító indítványról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 82.36 82.36 

Nem 2 11.76 11.76 

Tartózkodik 1 5.88 5.88 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4897   Száma: 19.11.28/7/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 09:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 88.24 

Nem 1 5.88 5.88 

Tartózkodik 1 5.88 5.88 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 29/2019.(XII.10.) 

önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 

49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolva. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 4898   Száma: 19.11.28/7/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 09:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 88.24 

Nem 1 5.88 5.88 

Tartózkodik 1 5.88 5.88 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

122/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 49/1993.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 

 

 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2020. évi költségvetési rendeletében a bérlakás-

állomány fenntartására 3.103 eFt-ot biztosít.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2020. február 28. 

 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Szociális Központ részére a 

Nyugdíjasház különszolgáltatási díjjal nem fedezett 1.200 eFt költségét a 2020. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2020. február 28. 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Nyugdíjasházban a lakók 

által fizetendő különszolgáltatási díj évente olyan mértékben kerüljön emelésre, hogy 

legfeljebb 4 év múlva a teljes önköltséget már a lakók fizessék meg. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2024. december 31. 

 

 

Szita Károly polgármester ki mondott nemet és ki tartózkodott, ki nem támogatta azt a 

határozatot, hogy adjanak 2020-ban 3 100 ezer forintot a Vagyonkezelőnek, hogy ne kelljen 

annyi lakbért emelni, álljon fel és tartsa fel a kezét. Ki az, aki ellenzi, mert ha nem adnának 7,5 

%-os lenne a lakbéremelés. Ki akarja ezt? Álljon fel és vitassák meg. Illetve ki nem akarja azt, 

hogy a Nyugdíjasházban lakókat támogassák? Azt akarják, hogy az idős polgáraik több lakbért 

fizessenek. A szavazás egyben vélemény is, melyet nem fog csendesen hallgatni, hanem 

szembesíteni fogja az illetőt. Lehetnek vélemény különbségek, hogy emeljenek lakbért, hogy 

ne kerüljön a város nagy közösségének ennyibe. Van olyan vélemény, amit ő képvisel és többen 

képviselik, szükség van, hogy elmenjenek abba az irányba, ugyanakkor a szolidaritás meg kell, 

hogy maradjon bennük továbbra is. Ilyen a mérsékelt adóztatás, a mérsékelt közszolgáltatási 

díjak esetében is így van. Ezért hoznak ilyen rendeleteket, és büszke arra, hogy ezt tudják 

tartani.  

 

 

-----8. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 

elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

#: 4899   Száma: 19.11.28/8/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 09:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

123/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatási 

díjak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló 

közszolgáltatás 2019. évben hatályos lakossági és közületi díjait 2020. január 1-től nem kívánja 

módosítani. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:            2019. december 20. (határozat közlésére) 
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Szavazás eredménye 

 

#: 4900   Száma: 19.11.28/8/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 09:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 100.00 94.12 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 16 100.00 94.12 

Nem szavazott 1   5.88 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 30/2019.(XII.10.) 

önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 

4/2014.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként 

csatolva. 

 

 

-----9. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 

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

 

dr. Csillag Gábor jegyző az előterjesztés a temetkezési díjakkal kapcsolatosan az 

önkormányzati díjak 10 %-os emelését tartalmazza, ezt azonban nem szabad összekeverni a 

számla 10 %-os emelkedésével, mert az önkormányzati díjak emelése a végszámlában a 

hozzátartozók részére egy 3 %-os emelést fog csak jelenteni, ami szintén az inflációs mértéknek 

felel meg. Azzal tett javaslatot ekkora díjtétel emelkedésére, hogy annál a kedvezménynél is, 

amit a kaposvári elhunytak hozzátartozói számára biztosítanak szintén meg lenne ez a 3 %-os 

emelkedés. Tehát a 11.000.- Ft-os támogatás 13.000.- Ft-os támogatásra emelkedik az 

előterjesztés szerint, amit a Műszaki és Pénzügyi Bizottság támogatott. 

 

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

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő módosító indítványt nyújtott be a kaposváriak 

kedvezményére. Javasolta, hogy 20.000.- Ft legyen ez a mérték, mely egy temetési számlában 

jelentkezne további kedvezményként a kaposváriak számára. Korábbi szabályozásban, aki nem 

kaposvári magasabb összeget fizetett, mely az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata 
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alapján ez a módszer tilalmazott, ennek megfelelően jött létre ez a kedvezmény rendszer. 

Ismertette a bizottsági szakban elhangzottakat, mely alapján javasolta a kaposváriak részére 

nyújtott kedvezménynek növelését 20.000.- Ft-ra. 

 

Szita Károly polgármester azt mondták Kaposvár lesz a közszolgáltatási díjak tekintetében az 

ország legolcsóbb városa. Sikerült leküzdeniük magukat az utolsó egyharmadba nagyon sok díj 

tekintetében. Ezt a pozíciót tartani akarja. El kell érniük azt a célt, hogy energiapolitikájukban, 

az ellátás biztosítása, a kiszámítható árak és a klímavédelem együtt tudjon érvényesülni. Azzal 

a végcéllal tekintve, hogy az ország legolcsóbb közszolgáltatási díjat fizető városa legyenek. 

Amikor egy temetkezési szolgáltatási díjról szólnak, amit meg sem kellene határozniuk, mert a 

törvény egy jóval szűkebb kötelmet ad az önkormányzatnak. Az Alkotmánybíróság döntésével 

nem ért egyet, szándéka az, hogy a kaposvári temetőben eltemetettek tekintetében a kaposváriak 

a leghumánusabban és legolcsóbban tudják a kegyeletüket leróni. A nem kaposváriak, akik nem 

fizetnek helyi adót, fizessenek többet. A temetők a városé, nem a környező településen élőké. 

Más kérdés, hogy jelen pillanatban a szolgáltatásnak a saját temetőikbe való temetés 

szolgáltatást végzők egy pályázat alapján nyerték el. Nem kívánja támogatni, hogy ki milyen 

koszorút vesz, a kaposváriaknak akar összességében kedvezményt biztosítani. A temetkezési 

kellékeket a különböző szolgáltatók határozzák meg és bárhol beszerezhetők, e tekintetben 

szeretne különbséget tenni. Más kérdés, hogy kivel végeztetik el a pályázat lejártával ezt a 

szolgáltatást, ami egy év múlva jár le. Arra fog javaslatot tenni, aki az általa elmondott 

szemléletet érvényesíteni fogja tudni. A temetőik legyenek rendbe, legyenek tiszták, 

működjenek és a kaposváriak számára biztosítsák azt a lehetőséget, hogy a bánatuk ne 

fokozódjon azzal, hogy a szeretteik eltemetése sok pénzbe kerüljön nekik. Most sokba kerül a 

kiegészítő szolgáltatások miatt, amire nincs ráhatása, amit nem kíván finanszírozni. A módosító 

indítványt nem támogatja, a Pénzügyi és Jogi Bizottság sem támogatta, kérte a képviselőket 

szavazzanak. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4901   Száma: 19.11.28/9/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 09:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a módosító indítványról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 23.53 23.53 

Nem 10 58.82 58.82 

Tartózkodik 3 17.65 17.65 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Szita Károly polgármester megállapította, hogy a módosító indítványt a testület elutasította. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 4902   Száma: 19.11.28/9/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 09:53  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 76.47 76.47 

Nem 1 5.88 5.88 

Tartózkodik 3 17.65 17.65 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 31/2019.(XII.10.) 

önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000.(VI.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

-----10. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról----- 

 

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

 

dr. Csillag Gábor jegyző az előterjesztésben nem csak a díjakról kéri a Közgyűlés döntését, 

hanem két olyan parkoló fizetőövezetbe történő bevonásáról is, amelyet a közelmúltban adtak 

át, illetve a közeljövőben adnak át. Az egyik a teleki tömbbelsőben lévő parkoló, itt 28 

parkolóhely került kialakításra, valamint a déli-tömbben a dr. Böszörményi-Nagy Géza utcából 

nyíló parkolót szeretnék a fizetőparkoló övezetbe bevonni. Ebben a parkolóban csak annak kell 

fizetni, aki nem a kórházba megy járóbeteg szakellátásra, számukra továbbra is ingyenesen 

szeretnék biztosítani a parkolást. A parkolási díjak az óradíjak vonatkozásában 4 %-os emelésre 

tett javaslatot, a bérletek vonatkozásában magasabb %-ban javasolják emelni a díjakat. Ennek 

az az indoka, hogy minél gyorsabban forogjanak a kocsik, kevesebb ideig parkoljanak a 

közterületen.  

 

-----Kérdések----- 

 

Csutor Ferenc tanácsnok kérdése volt, amikor behoznak egy új parkoló zónát vizsgálják a 

környező utcáknak a telítettségét is? 

 

dr. Csillag Gábor jegyző természetesen ezt vizsgálják. Nem új parkoló zónát vontak be, hanem 

új területeket vontak be a zónába. Ezt folyamatosan vizsgálják és ennél az előterjesztésnél is 

mérlegelték. 
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-----Hozzászólások----- 

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő az előterjesztést tegnap tárgyalták a bizottságok, amelyen 

a kérdésre válaszolva elhangzott, hogy az új parkolójegy kiadó beszerzése, mely a Teleki tömb 

belsőben létesült fizető parkolóra vonatkozna az a meglévő automatától 70-80 méterre 

helyezkedik el. Ennek a beszerzése 3 175 ezer forint, továbbá az automaták fenntartási költsége 

is jelentkezik a költségvetésben. A kor előre haladtával egyre többen mobiltelefonnal 

parkolnak, akinek nincs okos telefon sms funkcióval tudnak parkolni. Nem tartja indokoltnak 

azt, hogy egy ilyen változó műszaki technikai környezetben egy ilyen költséget még a város 

bevállaljon pluszba. Akár egy tájékoztató táblát is ki lehet helyezni, hogy hol lehet találni 

parkoló automatát. Az árképzésre vonatkozóan szintén elhangzott bizottsági ülésen, hogy 4 %-

os átlagos emelésről van szó, azonban az éves bérleti díj 12 %-kal, míg az egy meghatározott 

fizetőparkoló használatú éves bérletnél 14,5 %-kal történik az emelés. Véleménye szerint ez 

indokolatlan. 

 

Csutor Ferenc tanácsnok nem véletlen hangzott el a kérdése. A körzetében nagyon sok 

panaszos fordult hozzá azzal, hogy amióta a Damjanich utcában és a Németh István fasorban 

is elhelyezték a fizető parkolói helyeket többek között az 503. Iskolába járó diákok, azok egy 

veszélyes útszakaszon állnak meg. Ez a Damjanich utca alsó része, a Kisgát és a Virág utca 

közötti szakaszon, ahol nagy a forgalom, kicsi az útpálya szélessége és a hazajárók nem tudnak 

befordulni saját garázsukhoz. Kérése, ha lehet, segítsenek ennek a megoldásában. 

 

Szita Károly polgármester egyet kért jegyző úrtól, amikor behozta a díjakat, csak olyan 

díjakat hajlandó a képviselő-testület előtt tárgyalni, amely azt a lehetőséget biztosítja számukra, 

hogy az ország legolcsóbb közszolgáltatási díjakat fizető városa legyenek, és ez vonatkozik a 

parkoló árakra is. 2018. január 1-je és 2019. január 1-je között 1337-el több a gépkocsi 

Kaposváron. Amikor összehasonlítják a 2020. január 1-je és a 2019. január 1. közötti időszakot 

az is ezres nagyságrend lesz, ami a növekedést fogja jelenteni. Egyre többen vásárolnak autót. 

Szabályozással nem lehet mindent megoldani, akár fizető parkolókkal, akár parkolóhely 

bővítéssel ezt a nettó gépjárműszám növekedést évről évre nem lehet követni, csak 

szabályozással. A munkába járók elviszik parkoló övezeteken kívül a környező utcákba az 

autójukat, ott ahol ingyenes a parkolás. Az pedig idegesíti és zavarja az ott élőket. Megoldás 

egyik fele az, hogy kitolják a fizető parkolókat, de nem ez a megoldás. Azért sokkal 

komplexebb, mert egy lehetőségük van ezt az urbanizációt sok szempontból mérsékelni, hogy 

tudnak-e olyan rendszereket működtetni, amely azt az önkéntességi alapot, hogy jobban megéri 

autóbusszal, kerékpárral menni iskolába, minthogy beüljön az autóba. Nem csak kényelmi 

szempontból használják az autót, kényszer miatt is, például nem megy akkor busz, hogy beérjen 

dolgozni. Érdeklődött, hogy van-e képviselő úrnak jogosítványa, szokott-e vezetni, mert 

parkoló automatát azért építenek, hogy ne kelljen annyit sétálni a jegy vásárlásához. Sajnos 

még nem tartanak ott, hogy ne legyenek oszlopok. Ma a kaposváriak 38 %-a él csak azzal a 

lehetőséggel, hogy mobillal vásárolja a jegyet. 70-80 % elérése esetén kell megfontolni, hogy 

csökkentsék a parkolójegy automaták számát. A mobilparkolást úgy kell népszerűsíteniük, 

hogy egyre többen vegyék igénybe. Ezért támogatja jegyző úr előterjesztését. A Műszaki, a 

Pénzügyi és a Jogi Bizottság azzal a kiegészítéssel támogatta elfogadni a határozati javaslatot, 

hogy a Polgármesteri Hivatal és a Városgondnokság közösen vizsgálja meg és terjesszen elő 

javaslatot a kerékbilincs alkalmazásának lehetőségére a városon belül. Ebben a formában nem 

támogatja. Abban a formában támogatja, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a város 

bevezesse-e a kerékbilincs használatát abban az esetben, ha balesetveszélyes, forgalmat 

korlátozó, tilosban levő parkolásról van szó, de ne abban, ha valaki kijelölt parkolóban parkol, 

és nem vesz jegyet. Ezt a módosítást tette fel szavazásra.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 4903   Száma: 19.11.28/10/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a polgármester módosító indítványáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 88.24 

Nem 1 5.88 5.88 

Tartózkodik 1 5.88 5.88 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4904   Száma: 19.11.28/10/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 15 88.24 88.24 

Nem 1 5.88 5.88 

Tartózkodik 1 5.88 5.88 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

124/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 

58/2010. (XI.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozta: 

 

1. A Közgyűlés felhatalmazza a Városgondnokságot a Teleki tömbbelsőben létesült fizető 

parkolóba 1 db PSA1256 típusú parkolójegy-kiadó automata beszerzésére bruttó 3.175 

e Ft bekerülési értéken. A beruházással kapcsolatos kiadás a fizetőparkolási 
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tevékenység során megnövekvő saját bevételei terhére számolható el, a 2020. évi 

bevételi előirányzat bruttó 3.429 e Ft megemelésével egyidejűleg. A beruházás 

finanszírozásához felhalmozási támogatást biztosít, amely a 2020. évi költségvetésben 

visszavonásra kerül. Az új automaták üzemeltetésével kapcsolatban a Városgondnokság 

dologi kiadásainak előirányzata a 2020. évi költségvetésben bruttó 254 e Ft-tal 

megemelkedik.  

 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Herczeg Attila intézményvezető 

   Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2020. január 31. 

 

2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Városgondnokság 

közösen vizsgálja meg és terjesszen elő javaslatot a kerékbilincs alkalmazásának 

lehetőségére a városon belül, abban az esetben, ha balesetveszélyes vagy a forgalmat 

korlátozó forgalmi helyzet áll fenn vagy a gépjármű a tilosban parkol.  

 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Herczeg Attila intézményvezető 

   dr. Farkas Edit aljegyző 

Határidő:  2020. június 30. 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4905   Száma: 19.11.28/10/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:08  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 14 82.36 82.36 

Nem 2 11.76 11.76 

Tartózkodik 1 5.88 5.88 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 32/2019.(XII.10.) 

önkormányzati rendeletét a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

dr. Szép Tamás tanácsnok Ügyrendi véleménye szerint a bizottsági javaslatokról is, és a 

kiegészítő javaslatról is külön kellene szavazni, mert az nem azonos a polgármester úr 

javaslatával.  
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Szita Károly polgármester véleménye szerint nem, mert a módosító indítványt módosította és 

azt tette fel szavazásra, a bizottságok módosító határozati javaslatának módosítását fogadta el 

a testület. Ha módosító indítvány módosítása kisebbséget kapott volna, akkor kellett volna 

szavaztatni az indítványról. Kérte, szavazzanak a bizottságok által beterjesztett indítványról 

szavazzanak. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4906   Száma: 19.11.28/10/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:10  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elutasítva 

Egyszerű szavazás 

 

Tárgya: A testület a bizottságok módosító indítványáról az alábbiak szerint szavazott: 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 4 26.67 23.53 

Nem 8 53.33 47.06 

Tartózkodik 3 20.00 17.65 

Szavazott 15 100.00 88.24 

Nem szavazott 2   11.76 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Szita Károly polgármester megállapította, hogy a módosító indítványt a testület elutasította. 

 

 

-----11. Előterjesztés a Kaposvár, Szigetvári u. 9. 1/1. sz. alatti üres lakás bérlakás 

állományból történő kivonásáról----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester minden esetben ott ahol a városnak lehetősége nyílik arra, hogy 

tulajdont rendezzen, vagy általa használaton kívülinek tartott épületeket lebontson és az adott 

területen mást csináljon azzal a lehetősséggel élni fognak. Ez is azt a célt szolgálja többek 

között. 

 

-----Kérdések----- 

 

Teveliné Horváth Melinda képviselő a bérlők, akik itt laktak a határozott idejű bérleti 

jogviszonyuk lejárt még júliusban, azonban a jogviszonyuk felmondásra került 2017. június 30-

án. Előfordulhatott-e, hogy bent laktak miután lejárt ez a bérleti jogviszony? 

 

Szita Károly polgármester nem, már korábban ki lettek költöztetve bérleti díj tartozás miatt. 

 

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

 

#: 4907   Száma: 19.11.28/11/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

125/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott. hogy  a Kaposvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzatának tulajdonában lévő  Kaposvár, Szigetvári u. 9. sz. ( hrsz-ú 7192/2)  alatti  

intézményterületén lévő  1/1. sz. jelölt  üres lakást a bérlakás  állományból kivonja, azt az 

Önkormányzat törzsvagyonába helyezi.  

 

A lakást, a már kivont lakásokhoz hasonlóan a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és  

Szolgáltató Zrt. kezeléséből kivonja, azt további kezelésre és hasznosításra a Kaposvári 

Humánszolgáltatási Gondnokság részére átadja. 

 

Felelős:                   Szita Károly   polgármester 

Közreműködik:       Balogh Beáta igazgató 

Határidő:                 2019. december 31.    

 

 

-----12. Előterjesztés a Kaposvár, Béke utca – Szondi Gy. utca sarkán lévő 5504/20  

hrsz-ú ingatlan egy részének bérbeadásáról----- 

 

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

 

Szita Károly polgármester ez a Baptista Egyháznak az óvodája. Csoportot bővítettek pár 

esztendővel ezelőtt és kérték, hogy az udvart növelhessék. Ezt a lehetőséget megadták hitet téve 

amellett, hogy nemcsak az önkormányzati óvodák fontosak a városnak, hanem bármelyik. 

Ennek a területnek a bérleti szerződése járt le, javasolta engedjék meg, hogy a Baptista Óvoda 

működése tekintetében ezzel a lehetőséggel tovább tudjon élni és bérelhesse. 

 

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

 

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

 

#: 4908   Száma: 19.11.28/12/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:13  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

126/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Béke utca – Szondi 

Gy. utca sarkán lévő 5504/20 hrsz-ú ingatlan 508 m2 méretű területét 2020. január 1. napjától 

2024. december 31. napjáig tartó, határozott időtartamra, 84.- Ft/m2/év + Áfa minimális bérleti 

díjért óvodai udvar működtetése céljából pályázat útján bérbe adja. 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírást 

jóváhagyja, valamint felhatalmazza a polgármestert érvényes és eredményes pályázat esetén a 

bérleti szerződés aláírására.  

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   2019. december 1. (pályázat megjelentetése) 

 

 

-----13. Előterjesztés a kaposvári 146/18 hrsz-ú ingatlan CNG töltőállomás kialakítása 

céljára történő bérbeadásáról----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester az előterjesztést elfogadásra javasolta a testületnek. Tájékoztatásul 

elmondta, megnyílt az új telephelyük. Példaértékű Európában, hogy Kaposvárnak volt arra 

lehetősége, hogy az autóbusz flottáját 100 %-ban megújítsa. Figyelembe véve azt a célkitűzést, 

hogy környezet tudatosak, teljes egészében üzemeltetést is váltott sűrített földgázra, melynek 

az emissiós kibocsájtása töredéke a korábbi gázolajos buszoknak. Ahhoz, hogy tankolni 

lehessen sűrített földgázzal, és ehhez be tudták vonni a répaszeletből előállított biogázt is, amit 

a cukorgyár tesz, ezért tudott kialakulni ez a struktúra. Ennek érdekében építettek két töltőfejet 

közvetetten önkormányzati tulajdonon. Megnyílt az új autóbusz telephely is, ahol szintén két 
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töltőfejet létesítettek. Javasolják, hogy tartsák meg mindegyiket, fontos, mert 

tömegközlekedésről van szó. Most meg van az a biztonságuk, hogy 4 kútfej van, hogy tankolni 

tudják a tömegközlekedési buszokat. Nem arra tesznek javaslatot, hogy számolják fel, mert van 

a Cseri úti telephelyen, hanem, hogy maradjon meg mind a biztonságuk érdekében. Kiegészítve 

azzal, hogy a belvárosi töltőállomás a lehetőséget fogja majd biztosítani átalakítva arra, hogy 

akinek gázos személyautója van, az ott tankolhasson.  

 

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4909   Száma: 19.11.28/13/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

127/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 146/18 hrsz-ú 

ingatlan 73 m2 nagyságú területét 2020. január 1-től, legfeljebb 5 éves időtartamra, CNG 

töltőállomás létesítése és üzemeltetése céljára, 50.000,-Ft+Áfa/hó minimum bérleti díjért 

pályázat útján bérbe adja az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírás szerint. A Közgyűlés 

felhatalmazza a Polgármestert a pályázat nyertesével a bérleti szerződés aláírására, valamint 

2019. november 1-től 2019. december 31-ig a korábbi bérleti szerződésben foglalt feltételekkel 

használati megállapodás aláírására.   

 

Felelős:                              Szita Károly polgármester 

Közreműködik:                  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:                            2019. december 3. (pályázat megjelenése) 
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-----14. Előterjesztés a vízközmű-szolgáltatási ágazat 2019. évi gördülő fejlesztési 

tervének módosításáról----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester törvényi kötelezettségnek tesznek eleget az előterjesztésben 

foglaltakkal, de érdekük is, hogy ütemezni tudják a vízközmű felújításokat és terv szerint tudjon 

haladni. Meghatározza azokat a munkanemeket éves lebontásban, amit el kell végezniük, ha ez 

elfogadásra kerül, ezzel együtt hozzák vissza majd az éves költségvetésben ennek összegét. A 

gördülő terv meghatározza azt is, hogy abból a pénzből mit fognak csinálni. 100 millió forintra 

pályáztak sikeresen ebben az esztendőben, amely lehetőséget teremtett számukra, hogy 

nagyobb ütemben újítsák fel a közműveiket. Hogy mikor nyílik meg újabb Európai Uniós 

pályázat, nem tudja megmondani, de szükségesnek tartja, hogy ez bekövetkezzék. Nagyon 

fontosnak tartja, mert nem mindegy, hogy mi van a föld alatt, az életük meghatározó része ez 

is. 255 millió forint az az összeg, melyet a sikeresen elnyert pályázat kapcsán költenek 

vízközmű rendszerek felújítására évente. Ugyanakkor, amikor megcsinálnak egy utat és 2-3 

nap múlva csőtörés volt az út alatt és fel kell bontani egy szakaszon, mintha kést forgatnának a 

szívében. Véleménye szerint úgy működne jól ez a rendszer, hogy minden egyes útfelújítás 

előtt kötelezővé teszik azt, hogy az alatta lévő vízközművet vagy váltsák ki, vagy rekonstrukció 

alá essen. Sokkal nagyobb hatékonyságot kér e tekintetben, beleértve azt is, amikor vannak vis 

maior esetek. Ha valahol teljes aszfaltszélességben új utat építenek, akkor függetlenül attól, 

hogy mit tartalmaz a gördülési terv prioritást élvez az is, ha régi a szennyvízcsatorna hálózat, 

vagy régi a vízvezeték hálózat, az út aszfaltozása előtt bontsák fel, váltsák ki, legyen meg a 

rekonstrukciója. Ezzel egészítené ki, határozati javaslat formájában ezt az előterjesztést. 

 

 

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

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Csutor Ferenc tanácsnok maximálisan egyetértett azzal, amit polgármester úr elmondott. 

Lényeg az, hogy először a föld alatt tegyenek rendet és utána végezzék el a felszíni 

munkálatokat. 

 

Szita Károly polgármester határozati javaslata, a gördülő fejlesztési tervet fogadják el, 

ugyanakkor a módosításnak a lehetőségét tartsák fent abban az esetben, hogy azokban az 

utakban, ahol teljes aszfaltszélességben aszfaltoznak, hogy előtte ahol szükséges a 

vízközművek cseréje, vagy rekonstrukciója az aszfaltozás előtt még megtörténjék.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 4910   Száma: 19.11.28/14/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:23  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

Szita Károly polgármester megállapította, hogy a módosító javaslatot a testület elfogadta. 

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4911   Száma: 19.11.28/14/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

128/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatási ágazat 2019. 

évi gördülő fejlesztési tervének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat 

hozta. 
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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 2019. évre vonatkozó módosított gördülő 

fejlesztési terv mellékleteit képező, az előterjesztés 4.-5. mellékleteként benyújtott 

beruházási, felújítási és pótlási tervrészeket jóváhagyja. 

 

     Felelős:              Szita Károly polgármester 

     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

                                Balogh Beáta igazgató 

     Határidő:           2019. december 10. megállapodás aláírására 

 

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

tekintetében eljáró ellátásért felelős önkormányzat a szennyvíz közműrendszernek 2011. évi 

CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján a 2019. 

évre vonatkozó módosított gördülő fejlesztési terv mellékleteit képező az előterjesztés 6. 

mellékleteként benyújtott beruházási, felújítási és pótlási tervrészeket jóváhagyja. 

 

     Felelős:              Szita Károly polgármester 

     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

                                Balogh Beáta igazgató 

     Határidő:           2019. december 10. megállapodás aláírására 

 

3. A Közgyűlés felhatalmazza Szita Károly polgármestert, hogy az előterjesztéshez 1.-2. 

mellékletként csatolt 2db meghatalmazást a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – 

Zselickislak ivóvíz” és a „28. Kaposvár szennyvíz”  közműrendszerekre vonatkozóan aláírja, 

annak érdekében, hogy a KAVÍZ Kft. a 1-2. pontokban szereplő gördülő fejlesztési terveket 

az elfogadott tartalommal jóváhagyás végett benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal részére. 

 

     Felelős:              Szita Károly polgármester 

     Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

     Határidő:           2019. december 10. megállapodás aláírására 

 

4. A Közgyűlés a víziközműrendszerek  bérleti-üzemeltetési díjának  2019  évi megfizetéséről 

KAVÍZ  Kaposvári  Víz -és  Csatornamű  Kft-vel  kötendő,  az előterjesztés  3.  melléklete  

szerinti megállapodás módosítást jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

aláírására. 

 

    Felelős:        Szita Károly polgármester 

    Közreműködik:      Balogh Beáta igazgató 

Genczler István ügyvezető 

    Határidő:                 2019. december 10. megállapodás aláírására 

 

5. A Közgyűlés felhívja a figyelmet, hogy az út- és járdafelújítások előtt minden esetben 

történjen meg az alattuk lévő víziközművek felülvizsgálata, szükség esetén azok cseréje. 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

Tóth István főmérnök 

Határidő:  folyamatos 
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-----15. Előterjesztés távközlési állomások létesítéséhez szükséges terület  

bérbeadásáról ----- 

 

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

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4912   Száma: 19.11.28/15/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:24  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

129/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Géza utca 

7511 hrsz-ú ingatlan (víztorony és földterület) 30 m2 méretű területét 2020. január 1. 

napjától 2022. december 31. napjáig tartó, határozott időtartamra, 1.800.000.- Ft + 

Áfa/év minimális bérleti díjért távközlési állomás létesítése céljából pályázat útján 

bérbe adja.  

  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírást 

jóváhagyja, valamint felhatalmazza a polgármestert érvényes és eredményes pályázat 

esetén a bérleti szerződés aláírására.  

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   2019. december 1. (pályázat megjelentetése) 
 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Zsigmondy 

R. utca 9726/102 hrsz-ú ingatlan (víztorony és földterület) 40 m2 méretű területét 

2020. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó, határozott időtartamra, 
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2.600.000.- Ft + Áfa/év minimális bérleti díjért távközlési állomás létesítése céljából 

pályázat útján bérbe adja.   

  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírást 

jóváhagyja, valamint felhatalmazza a polgármestert érvényes és eredményes pályázat 

esetén a bérleti szerződés aláírására.  

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:   2019. december 1. (pályázat megjelentetése) 

 

 

-----16. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről----- 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4913   Száma: 19.11.28/16/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:25  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

130/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalában 2019. december 23. és 2019. december 30-31. napokra igazgatási szünetet rendel 

el. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az azonnali intézkedést igénylő esetekre a hatósági és 
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az anyakönyvi feladatok csökkentett létszámban való ellátásáról, valamint az ügyfelek 

tájékoztatásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző (az ügyfelek tájékoztatása) 

 dr. Gróf Regina irodavezető (dolgozók tájékoztatása) 

Határidő:  2019. december 10. (ügyfelek tájékoztatása) 

     2019. október 31. (dolgozók tájékoztatása) 

 

 

-----17. Előterjesztés a kaposvári általános iskolák felvételi körzethatárainak 

kijelöléséhez tett javaslatról----- 

 

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

 

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

 

-----Hozzászólások----- 

 

Borhi Zsombor alpolgármester az előterjesztést támogatja, hisz a törvényi előírásoknak 

megfelel. Személyes véleménye a törvénnyel kapcsolatban, ami ezt előírja, hisz arról szól, hogy 

ha egy településen több általános iskola működik, a körzethatárokat úgy kell meghatározni, 

hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési, 

oktatási intézményekben. Ezzel vitatkozik, hiszen itt van a Pécsi utcai általános iskola példája, 

amit politikai indíttatásból megfúrtak. A bíróság, véleménye szerint nagyon rossz döntéssel azt 

mondta ki, hogy felmenő rendszerben meg kell szüntetni. Nagy számban tanultak ott hátrányos 

helyzetben lévő gyermekek, akiket most bekényszerítettek más iskolákba, teljesen más 

körülmények közül érkező gyerekek közzé. Abban bízik, hogy ebben egyszer a törvényhozás 

szemlélete megváltozik és inkább azokat az iskolákat fogja preferálni, akik külön speciálisan 

foglalkoznak az ilyen gyermekekkel, mert véleménye szerint ez a jövő.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4914   Száma: 19.11.28/17/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 
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131/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kaposvári általános iskolák felvételi 

körzethatárainak kijelöléséhez tett javaslatról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 

megállapított általános iskolai felvételi körzethatárokra a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan 

nem kíván módosító javaslatot tenni.  

 

Felelős:  Szita Károly   polgármester 

Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Határidő:      2019.  november 15. (közlésre) 

 

 

-----18. Előterjesztés a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 

időpontjának meghatározásáról----- 

 

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

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4915   Száma: 19.11.28/18/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:27  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

132/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Nemzetőr Sori 

Központi Óvodába, a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvodába, a Kaposvári Tar Csatár Központi 

Óvodába, a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodába, a Kaposvári Festetics 

Karolina Központi Óvodába és a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvodába 2020. április 22-

én 8-17 óráig, és 2020. április 23-án 8-16 óráig írathatja be személyesen a szülők egyike a 
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gyermekét. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény 

közzétételére. 

 

          Felelős:                  Dr. Csillag Gábor  jegyző 

          Közreműködik:     Szőllősiné Gyüre Gabriella köznevelési referens 

                                        Bekesné Porczió Margit óvodavezető  

                                        Rónai Ágota óvodavezető 

                                        Csabainé Kósz Erika óvodavezető 

                                        Dr. Gyeneseiné Kaszás Hajnalka óvodavezető 

                    Tavali Gabriella óvodavezető 

                                        Hegedűs Mária Katalin óvodavezető 

        Határidő:                 2020. március 22. (közlemény közzétételére) 

 

 

-----19. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról----- 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4916   Száma: 19.11.28/19/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:28  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 
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133/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó 

Társulás társulási megállapodásának módosítását az előterjesztéshez csatolt mellékletben 

foglaltak szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 

módosításának aláírására. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 

Határidő:  2019. december 31. 

 

 

-----20. Előterjesztés a Közgyűlés 2020. évi munkatervéről----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester ez nem zárja ki, hogy nem fog élni a rendkívüli Közgyűlés 

összehívásának a lehetőségével, amennyiben szükségét érzi. Azzal számolniuk kell, hogy egy 

évben ez 4-5 alkalom. Az élet hozhat olyan eseteket, amikor élnie kell ezzel a lehetőséggel. 

 

 

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

 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4917   Száma: 19.11.28/20/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:29  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 
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134/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervét az előterjesztés mellékletének 

megfelelően elfogadja. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Határidő:   folyamatos 

 

 

-----21. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról----- 

 

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

 

dr. Csillag Gábor jegyző 3 %-os jegyár emelésre tett javaslatot azzal, hogy ehhez 130 millió 

forintos önkormányzati támogatás biztosítása szükséges. A pótdíjak vonatkozásában pedig 2,4 

%-os emelésre tett javaslatot. 

 

-----Kérdések----- 

 

 

Bereczki Dávid tanácsnok az utóbbi években azt látja, hogy Kaposvár egy pozitív irányba lép 

fel a 21. századhoz való alkalmazkodást illetően. Kérdése volt, lát-e arra esélyt, hogy a 

következő években minél hamarabb bevezetésre kerül az e-jegy rendszer Kaposváron? 

 

Szita Károly polgármester támogatja, amit képviselő úr mondott. A szakma és a Kormány e-

jegy rendszert úgy akar bevezetni, hogy az az egész országban érvényes legyen. Már nyertek is 

egyszer pénzt 5-6 évvel ezelőtt, hogy e-jegy rendszert vezessenek be a helyi 

tömegközlekedésben, akkor ez a támogatás azért lett visszavonva, mert országosan egységes 

rendszert akarnak. Várja, hogy ez meglegyen és Kaposvár lesz az első, aki jelentkezni fog arra, 

hogy ezzel a lehetőséggel is élni tudjon. 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Szita Károly polgármester kiegészítésként elmondta, ha azt szeretnék elérni, ami nem létezik 

a világon, hogy önfenntartó legyen a kaposvári közlekedés, akkor több mint 50 %-os díjemelést 

kellett volna, hogy behozzon jegyző úr. Azért adnak 130 millió forintot a Tömegközlekedési 

Zrt-nek, hogy ne kelljen 52,5 %-kal emelni a díjakat. Örül neki, hogy olyan rendszert tudnak 

működtetni, hogy csak 130 millió forinttal kell ezt megtenniük. Felhívta a figyelmet arra, hogy 

a 65 év felettiek továbbra is ingyen utazhatnak az autóbuszaikon. Ez sem automatikus, mert 

minden évben meg kell hozniuk ezt a döntést, ezt a kedvezményt is fenntartják. Fenntartják 

továbbá azt a rendszert is, hogy a 60-65 év közöttiek egyedi elbírálás alapján kaphatnak 

támogatást a bérletvételhez. Továbbá fenntartják azt a lehetőséget is, hogy a kaposvári 

kismamák, és mostani döntésük szerint a kaposvári nagymamák, vagy nagypapák, akik GYED-

re mennek ők is megkapják ezt a lehetőséget egyedi vizsgálatok alapján. Így egészében 

értékeljék azt az előterjesztést, amit a jegyző úr beterjesztett. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 4918   Száma: 19.11.28/21/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:33  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 94.12 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 1 5.88 5.88 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

135/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi autóbusz-közlekedés díjainak 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 

 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Közlekedési 

Zrt. részére 2020. évben a részvénytársaság gazdálkodásának folyamatos figyelemmel 

kísérése mellett a gazdálkodás alakulásának függvényében 130.000 eFt önkormányzati 

támogatást biztosít. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. február 28.  

 

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

Város Önkormányzata és a Kaposvári Közlekedési Zrt. között 2012. július 4-én a helyi 

autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátására létrejött, 2013. január 1. napjától 

hatályos közszolgáltatási szerződésnek a helyi autóbusz közlekedés díjaira vonatkozó 7. 

számú módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás 

aláírására. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. december 20. 

 

 

-----22. Előterjesztés zártkerti ingatlanok belterületbe vonásáról----- 

 

 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
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-----Kérdések nem hangzottak el.----- 

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4919   Száma: 19.11.28/22/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:34  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

136/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a zártkerti ingatlanok belterületbe 

vonásáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy az Egyenesi út 085/1-085/3 hrsz alatti 

ingatlanokat a szabályozási terv szerint belterületbe csatolja. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Fóris Viktória városi főépítész 

Határidő:             2019. december 5. (a közlésre) 

 

 

-----23. Előterjesztés a Cseri Parkban az Országos Futópálya-építési Program keretében 

megvalósítandó futópálya kialakításáról----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester több esetben beszélt már rehabilitációról, közösségi tervezésről, 

amikor a városrészben élők akarata érvényesül. Ilyen volt a Cseri városrészi rehabilitáció és így 

tervezik a Donneri városrész rehabilitációját is, időt szakítva rá, hogy kitárgyalják az ott 

élőkkel, hogy mit is szeretnének a tágabb lakókörzetükben. Köszönetét fejezte ki 

Czimmermanné Németh Andrea munkájáért, amit a Cseri park közösségi tervezésében és a 

városrész rehabilitációjában kifejtett. Az ott élők közössége úgy döntött, hogy szeretne életet 

lehelni a Cseri parkba. Funkciót vittek oda, amikor a Készenléti Rendőrség pihenőhelyét ott 

építették meg. Az ott élők azt mondták, szeretnének játszóteret, melynek a tervezését 
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elindították, kutyafuttatót építettek ki. Kérték az ott élők, építsenek sportpályákat, fél 

kosárpályát, grundokat, focipályát, mindkettő folyamatban van. Az ott élők azt is kérték, hogy 

építsenek műanyag borítású, rekortán futókört is. A Városligetihez hasonló futófolyosót 

építenek a Cseri parkban is 1000 m hosszúságban, aminek a bekerülési költsége 82 millió forint. 

Sikerült erőteljes lobbi tevékenységet folytatni annak okán, hogy az országos futópálya építési 

programba bekerüljenek és 35 millió forint támogatást kapnak. Kérte, adjanak a cserieknek 46,9 

millió forintot, hogy ezt a futópályát meg tudják építtetni. Ezt követően jön a feladata képviselő 

asszonynak, amikor ezt megépítették, jótékony munkát érjen el annak érdekében, hogy mindig 

tele legyen, itt mindig mozogjanak az emberek, ne a kutyákat futassák.   

 

-----Kérdések----- 

 

 

Teveliné Horváth Melinda képviselő nagyon örvendetes lehetőség ez több szempontból is, 

egyrészt a lakosság egészségmegóvása érdekében kiváló lehetőség, másrészt a gyönyörű 

környezet, ahol a cseri lakosok tudnak majd sportolni. Kérdése volt, sikerül-e megóvni a Cseri 

parkot az építés közben, nem fog-e sérülni, fognak-e fákat kivágni? Másrészt egyéb 

infrastruktúra fejlesztést is tartalmaz ez az összeg, vagy csak a futópályát? 

 

Szita Károly polgármester nem fognak fákat kivágni, a csapadékvíz elvezetését is meg fogják 

oldani a pálya mellett. Ez a kiépítés teljes költsége.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Dér Tamás alpolgármester ismét egy olyan előterjesztés, ami a szívének nagyon kedves. 

Ismét egy olyan sportberuházás, amit a kaposváriaknak azért építenek, hogy a szabadidőt 

hasznosan tudják eltölteni, egészségesek legyenek, és az egészségüket tudják javítani. Ez egy 

hosszú távú befektetés, ez szolgálni fogja a cserieket, és szolgálni fogja a kaposváriak 

sportolását. 

 

Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok köszönetét fejezte ki a cseri lakosok nevében. 

Öt fórum zajlott le, ahol az óvodásoktól a nyugdíjasokig részt vettek. A legfontosabb volt 

mindenki számára a kutyafuttató és a futópálya. Köszönet illeti a várost azért, hogy ilyen rövid 

idő alatt elindult ez a nagy fejlesztés, hisz évek óta azt várták mire használják fel a Cseri parkot. 

Nagyon oda figyeltek a tervezők arra, hogy a parkban élő madárpopulációt megóvják. Nem 

lesznek fák kivágva, sőt ha még lehet, a gyerekekkel fákat és bokrokat fognak ültetni, vigyáznak 

mindenre, hogy eredeti formájában megmaradjon.   
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Szavazás eredménye 

 

#: 4920   Száma: 19.11.28/23/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:43  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

137/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

A Közgyűlés megtárgyalta a Cseri Parkban az Országos Futópálya-építési Program keretében 

megvalósítandó futópálya kialakításáról” szóló előterjesztést és az alábbiak szerinti határozatot 

hozta: 

 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Cseri Parkban az Országos Futópálya-építési Program 

keretében megvalósítandó futópálya kialakításáról benyújtott pályázat keretein belül 

jóváhagyja a Cseri Parkban megvalósítandó pálya kivitelezését. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató  

Határidő:  azonnal 

 

2. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Cseri Parkban az Országos Futópálya-építési Program 

keretében megvalósítandó futópálya kialakításáról benyújtott pályázat összköltsége bruttó 

81.951.830,- forint, a Támogató 35 millió forint összegű támogatásának biztosítása mellett 

a megvalósításhoz szükséges bruttó 46.951.830,- forint önerőt biztosítja az Önkormányzat 

2019. évi költségvetési rendeletének 10. számú céltartalék mellékletében önkormányzati 

részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések megnevezésű 

elkülönített keret terhére. 

  

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Szirják Imréné igazgató 

Határidő:  2019. november 30. 
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3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Cseri Parkban az Országos Futópálya-építési Program 

keretében megvalósítandó futópálya kialakításáról benyújtott pályázattal kapcsolatban 

felhatalmazza Polgármestert a projekttel kapcsolatos további intézkedések megtételére. 

  

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

Határidő:  azonnal 

 

 

-----24. Előterjesztés Partnerségi egyeztetés lezárásáról (M16/2019-OTÉK  

módosítás kapcsán)----- 

 

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

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4921   Száma: 19.11.28/24/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 94.12 

Nem 1 5.88 5.88 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

138/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár „M16/2019-

OTÉK” jelű településrendezési eszközök módosításának szabályszerűen lefolytatott 

partnerségi, valamint államigazgatási szervekkel történt egyeztetéséről szóló, az előterjesztés 

mellékletében rögzített jegyzőkönyv tartalmát elfogadja, ezzel a véleményezési szakaszt 

lezárja. 

Felelős:              Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Fóris Viktória városi főépítész 

 Határidő:            azonnal 



60 
 

-----25. Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került 

ingatlanok és ingóságok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről----- 

 

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

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4922   Száma: 19.11.28/25/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:44  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

139/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam, a Kaposvári Egyetem és 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2010. április 10. napján létrejött, állami 

vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szerződés tárgyában 

akként nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a kaposvári 0324/18, 

0324/19, 0324/20, valamint a 0324/23 és a 0324/24 hrsz-ú ingatlanokból telekalakítás során 

kialakult 0324/27 és 0324/28 hrsz-ú ingatlanokat közfeladat ellátása céljára, hulladékkezelő-

lerakó központ megvalósításához hasznosítja. 

 

A Közgyűlés a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező szakmai beszámolót jóváhagyja. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Kovács Katalin igazgató 

Határidő: 2019. december 31. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam és Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata között 2013. március 14. napján a kaposvári 0306/3 hrsz-ú, „kivett 

közforgalom elől elzárt magánút” megnevezésű ingatlan térítésmentes önkormányzati 
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tulajdonba adása tárgyában létrejött megállapodásra hivatkozással, beszámolási 

kötelezettségének eleget téve nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

az ingatlant a szerződésben meghatározott közfeladat ellátására, út, illetve közterület funkcióra 

hasznosítja. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Herczeg Attila intézményvezető 

Határidő: 2019. december 31. 

 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam és Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata között 2014. október 30. napján a kaposvári 923 hrsz-ú, „kivett általános 

iskola” megnevezésű ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása tárgyában létrejött 

megállapodásra hivatkozással, beszámolási kötelezettségének eleget téve, nyilatkozik, hogy 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlant a szerződésben meghatározott 

közfeladat ellátására, az egyházi fenntartású,  Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium elhelyezése céljára hasznosítja. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2019. december 31. 

 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gyógyszerészeti Egészségügyi Minőség- és 

Szervezetfejlesztési Intézet (jogutódja: Állami Egészségügyi Ellátó Központ) és Kaposvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2014. szeptember 09. napján a kaposvári 02219/1, 

02221, 02224/1, 02224/3, 02236, 02242/1, 02244/2, 02246, 02249, 02251, 02264/7 és a 21314 

hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlanokra létrejött vagyonkezelési szerződés vonatkozásában akként 

nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlanokat szerződésben  

rögzített feladatra hasznosítja. 

 

A Közgyűlés a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező szakmai beszámolót jóváhagyja. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 Herczeg Attila intézményvezető 

Határidő: 2019. december 31. 

 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Állam és Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata között 2016. június 27. napján „450 db polipropilén anyagú, műanyag lelátó 

szék palást” térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása tárgyában létrejött megállapodásra 

hivatkozással beszámolási kötelezettségének eleget téve nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei 

Jogú Város Önkormányzata az ingóságokat a megállapodásban meghatározott sport, ifjúsági 

ügyek önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében, a Kaposvár, Cseri út 14. 

szám alatti sportpálya ülőhelyeinek kialakításához  hasznosítja. 

 

Felelős:    Szita Károly polgármester  

Közreműködik:     Balogh Beáta igazgató 

Határidő:   2019. december 31. 

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Kaposvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2018. június 21. napján létrejött, a Kaposvár, 
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külterület 0443/2 hrsz-ú, „kivett táborhely” megnevezésű, 3 ha 8266 m2 területű ingatlanra 

vonatkozó vagyonkezelési szerződés alapján akként nyilatkozik, hogy Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata az ingatlant a vagyonkezelési szerződésben rögzített feladat-ellátásra 

hasznosítja. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2019. december 31. 

 

 

-----26. Előterjesztés a Magyar Cukor Zrt. részére útcsatlakozás kiépítéséhez 

ingatlanterület használatba adásáról----- 

 

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

 

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

 

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

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4923   Száma: 19.11.28/26/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:45  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

140/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Sántos, külterület, 

0142 hrsz-ú „kivett vízmű” megnevezésű ingatlanon útcsatlakozás kiépítéséhez 

hozzájárul az alábbi feltételekkel:   

- a Sántos, külterület, 0142 hrsz-ú ingatlan legfeljebb 785 m2 nagyságú területén pályázati 

eljárás lefolytatásának keretében építhető ki burkolt útcsatlakozás; 

- a beruházás elkészültét követően beruházó 6.550,- Ft/hó + Áfa használati díjat köteles 

fizetni, a Sántos, külterület, 0142 hrsz-ú ingatlan átjárási szolgalmi joggal nem 

terhelhető; 
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- a beruházással kapcsolatosan felmerülő mindennemű költség, kötelezettség a nyertes 

pályázót terheli;  

- az elkészült útburkolat karbantartása, szükség szerinti felújítása, takarítása, 

üzemeltetése a beruházó feladata és költsége; 

- az elkészült útterület nem kerülhet a közforgalom számára megnyitásra, az kizárólag a 

Sántos, külterület 0143-ú ingatlanon létesülő iszaplefejtő állomás megközelítését 

szolgálhatja; 

- az útterületet a közúttal történő csatlakozásnál teljes szélességben sorompóval zárni 

kell; 

- a beruházó térítésmentesen köteles biztosítani az önkormányzat számára a 0142 hrsz-ú 

ingatlanra való bejutást;  

- a nyertes pályázó a beruházást saját felelősségére és kockázatára köteles megvalósítani, 

a hatósági engedélyeknek és jogszabályoknak megfelelően; 

- a nyertes pályázó a beruházás létrehozásának költségeivel kapcsolatban az 

önkormányzattal szemben semmiféle igényt nem érvényesíthet; 

- a beruházás kivitelezése, fenntartása, üzemeltetése során a beruházással kapcsolatosan 

harmadik személynek okozott kár megtérítése vonatkozásában harmadik személy 

követelésével szemben a nyertes pályázó köteles helytállni; 

- a kivitelezés során a Sántos 0142 hrsz-ú ingatlanon meglévő VI. vízmű 5új. jelű kút 

körbekerített vízmű belső védterületét és az érintett NÁ300 KPE töltővezeték és NÁ80 

KPE kút bekötővezeték védősávjait figyelembe kell venni. 

 

Felelős:                              Szita Károly polgármester 

Közreműködik:                  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:                            2019. december 31. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

érvényes ajánlat esetén a használati szerződést aláírja. 

 

Felelős:                              Szita Károly polgármester 

Közreműködik:                  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:                            2020. február 28. 

 

 

-----27. Előterjesztés a TOP-6.2.1-19 kódszámú, "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 

bővítése" elnevezésű felhívásra benyújtani kívánt pályázatról és a hozzá kapcsolódó 

együttműködési megállapodásról----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester említette, hogy részében már megjelenik az a 2030-ig szóló 

fővállalásuk, ami meghatározza a várospolitikai program különböző részének elemeit. Ez az 

előterjesztés is a Gyarapodó Kaposvárért Programhoz tartozik, amelyben azt mondják, hogy 

szeretnék elősegíteni a gyermekvállalást, a biztonságot erősíteni a kisgyermekek, édesanyák 

számára és bölcsődét fognak építeni. Céljuk az, hogy minél több gyermek szülessen. Ha van 

megfelelő infrastruktúra ez is hozzá fog járulni ahhoz, hogy a céljukat el fogják tudni érni. 42 

férőhelyes új bölcsődét szeretnének építeni Kaposváron, hogy ne kelljen egy dadának 3-4 

gyereknél többel foglalkoznia. Mindenkinek lesz bölcsődei helye Kaposváron, sőt vidékről is 

ide hozzák be a gyerekeket, mert a szülők itt dolgoznak. Több területet megvizsgáltak a kollégái 
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és két területre tenne javaslatot. Arra kér a határozatban felhatalmazást, hogy dönthessenek 

arról, hogy különböző szakmai vizsgálatokat követően, kiválaszthassák azt, amely szakmailag 

leginkább megfelel. Az egyik a jelenleg is működő Somssich melletti terület, másik lehetőség 

az Irányi Dániel utcában volt régi óvoda átalakítása. TOP-ból 400 millió forint körüli összeg 

áll rendelkezésükre, hogy új bölcsődét építsenek Kaposváron.  

 

-----Kérdések----- 

 

 

Torma János tanácsnok kérdése volt, ebben a pályázatban mekkora a támogatás intenzitása, 

hány százalékot lehet támogatással elérni? Úgy gondolja ettől függetlenül mindenképpen 

támogatandó ez az előterjesztés. 

 

Szita Károly polgármester úgy szeret előterjesztést behozni, hogy pénzt kér kiegészítve 

valamit, hanem eljárjon annak érdekében, hogy a legnagyobb támogatási intenzitással 

szerezhessék meg. Úgy néz ki, ez ebben az esetben sikerült, mert a 400 millió forintot 100 %-

ban megkapják a Kormánytól, és nem kell hozzá önerő.  

 

-----Hozzászólások----- 

 

dr. Szép Tamás tanácsnok az előterjesztésben csak két helyszín van megjelölve, csak ezt a 

kettőt lehet kivizsgálni? Kell bölcsődéket építeni, de a két helyszínnel az a problémája, hogy a 

bölcsődébe a gyerekeket általában kocsival viszik a szülők. A Somssich utcában alig lehet 

reggel leparkolni, a másik hely mivel a belváros közepén van, ott is nehéz a megközelítési 

lehetőség.  

 

Szita Károly polgármester hat helyet vizsgáltak meg, melyből négyet el is kellett vetni és ez 

a kettő volt, amit ide tudtak hozni. Arra kérte főépítész asszonyt, hogy a háttértanulmányt 

osszák meg tanácsnok úrral. Ez a két lehetséges helyszín van azokkal a korlátokkal, amit 

elmondott tanácsnok úr is. Kérte a határozati javaslat elfogadását. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4924   Száma: 19.11.28/27/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:52  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 
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141/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta TOP-6.2.1-19 kódszámú, „Bölcsődei 

férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű felhívásra benyújtani kívánt pályázatról és a hozzá 

kapcsolódó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint 

határozott: 

 

1. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a TOP 6.2.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése” elnevezésű felhívásra, három bölcsődei csoport kialakítására 42 

férőhellyel az Önkormányzat pályázatot nyújtson be, sikeres pályázat esetén a 42 

férőhely kialakításra kerüljön.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

   Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  azonnal 

 

2. A Közgyűlés utólagos beszámolási kötelezettséggel felhatalmazza a Polgármestert 

annak eldöntésére, hogy mely helyszínen kerüljenek kialakításra az új férőhelyek. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

   Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  azonnal 

 

3. A Közgyűlés a TOP-6.2.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” 

elnevezésű felhívásra benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó Együttműködési 

megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 

benyújtásához szükséges együttműködési megállapodás aláírására és a későbbi 

esetleges módosítások aláírására utólagos beszámolási kötelezettséggel. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

   Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  azonnal 

 

 

-----28. Előterjesztés köztéri szobor elhelyezéséről----- 

 

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

 

 

Szita Károly polgármester a Takáts Gyula tér átalakításáról szól ez az előterjesztés. A szobor 

készítéséhez szükséges 3 millió forintot tavaly jóváhagyták a költségvetésben. 17,5 millió forint 

elfogadására tesz javaslatot a Takáts Gyula tér teljes egészének a megújításával, ez a volt Gábor 

Andor tér. Megragadva az alkalmat elmondta, a két utcanév módosítással összefüggően jöttek 

megkeresések Toponárról, a lakcímigazolvány átírása mindenkinek ingyenes. Városunk 

díszpolgára, Kossuth díjas költőnk, a Nyugat 3. nemzedékének a megújítója és élharcosa 

tiszteletére szobrot állítanak, megtartva a volt házát, megvásárolták az emlékszobáját.  
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-----Kérdések----- 

 

 

Csutor Ferenc tanácsnok a Toponári utcaelnevezés úgy gondolja, vonatkozik a Takáts Gyula 

téren lakókra is. Nyugodjanak meg, nekik sem kell fizetni semmit és be sem kell jönniük 

ügyintézésre. A mai napig is ezzel keresik fel, mint a körzet képviselőjét. 

 

Szita Károly polgármester a körzetnek azért van egyéni megválasztott képviselője. Ön egy 

kiváló képviselője körzetének és nyugtassa meg őket.  

 

Csutor Ferenc tanácsnok mivel ennyit költenek erre a térre, amit az ott lakók nevében is 

köszön. Méltó Takáts Gyula hozzá, hogy ilyen térrel rendelkezzen, illetve rendelkezzenek a 

kaposváriak.  Kérdése volt, úgy tudja térfigyelő kamera ott nincs? Javasolta, hogy ebbe az 

összegbe férjen bele egy térfigyelő kamera is. Bízik benne, hogy talán az hozzá fog járulni 

ahhoz, hogy az ott élők változtassanak a lakhelyükön. 

 

Kárpáti Tímea tanácsnok a park mellett működik egy magánóvoda, aminek elég kicsi az 

udvara és a gyerekeket rendszerint kiviszik a térre játszani. Kérdése volt, rendezés során a 

játékeszközök megmaradnak-e? 

 

Szita Károly polgármester biztos, hogy megmaradnak, de majd elviszik a gyerekeket nagyobb 

játszótérre. Felhívta a figyelmet arra, amit Csutor tanácsnok úr mondott. Ennek az évnek a 

végéig jóval több, mint 300 közterület figyelő kamera lesz a városban. Nem lehet úgy közteret 

átrendezni, hogy a térfigyelő kamerát ne rakják oda, spórolják ki ebből a pénzből. Tele van 

hajléktalannal, jönnek a panaszok, hogy ott ülnek a padon az együttélés szabályait nem betartva, 

idegesítik az ott élőket. A térfigyelő kamerarendszer adta meg azt a lehetőséget, hogy az ország 

egyik legbiztonságosabb városa Kaposvár.  

 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Csutor Ferenc tanácsnok megköszönte polgármester úr támogatását és segítségét. Bízik 

benne, hogy az ott lakók meg fogják hálálni, mert rendszeresen látogatni fogják és bízik benne, 

hogy társadalmi munkában még rendet is fognak tartani. 

 

Szita Károly polgármester, ami a Takáts Gyula tér átalakításának a műszaki tartalmát jelenti, 

azzal a kiegészítve, hogy legyen ott térfigyelő kamera, kérte, hogy a Közgyűlési határozatot 

fogadják el. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 4925   Száma: 19.11.28/28/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 10:59  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

142/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Köztéri elnevezésről és köztéri 
szobor elhelyezéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy: 
 
1.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Gera Katalin: „Takáts Gyula” c. mellszobrának 

elhelyezése kapcsán felmerülő 14.500.000,- Ft,- anyagi fedezetet – amely magában foglalja 
a helyszínen egy térfigyelő kamera elhelyezését is - a 2020. évi költségvetésben biztosítja. 

 
   Felelős:  Szita Károly polgármester 
   Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
     Határidő:  2020. január 31. 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Gera Katalin: „Takáts Gyula” c. mellszobrának 

elhelyezése kapcsán úgy döntött, hogy támogatja a szobor Kaposvár, 4213 hrsz alatti 
ingatlanon történő felállítását.  

 

  Felelős:  Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Fóris Viktória városi főépítész 

   Határidő:  2020. április 11.   

 

 

-----29. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról és egyéb 

vagyongazdálkodási ügyekről----- 

 

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

 

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

 

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

 

#: 4926   Száma: 19.11.28/29/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 11:00  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

143/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Ady E. u. 5. szám alatti, 25,4 m2 

alapterületű kereskedelem, szolgáltatás célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot 

érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

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

december 15. napjától 2021. december 14. napjáig határozott, 2 éves időtartamra bérbe 

adja a Gold Consulting Szociális Szövetkezet (7400 Kaposvár, Szigetvári u. 111.) részére 

megváltozott munkaképességű dolgozók által előállított tárgyak értékesítése tevékenység 

céljára 21.000, 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 Gold Consulting Szociális Szövetkezet korábbi bérleti szerződése 2019. július 31-én 

lejárt, ezért 2019. augusztus 1-től 2019. december 14-ig a korábbi bérleti szerződésben 

foglalt feltételekkel használati megállapodás kerüljön megkötésre. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. december 15. 

 

2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Ady E. u. 3. (udvari) szám alatti, 

69 m2 alapterületű kereskedelem, szolgáltatás, 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 15. napjától 2021. december 14. napjáig határozott, 2 éves időtartamra bérbe 

adja a Gold Consulting Szociális Szövetkezet (7400 Kaposvár, Szigetvári u. 111.) részére 

szövetkezeti központi iroda működtetése tevékenység céljára 30.000, Ft/hó + Áfa bérleti 
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díjért. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi 

költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

A Gold Consulting Szociális Szövetkezet korábbi bérleti szerződése 2019. szeptember 30-

án lejárt, ezért 2019. október 1-től 2019. december 14-ig a korábbi bérleti szerződésben 

foglalt feltételekkel használati megállapodás kerüljön megkötésre. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. december 15. 

 

3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Sávház III.lh. fsz. (nyugati oldal) 

szám alatti, 25,47 m2 alapterületű kereskedelem, szolgáltatás, 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 15. napjától 2020. december 14. napjáig határozott, 1 éves időtartamra bérbe 

adja a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14.) részére 

az ott élők szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében kihelyezett iroda 

működtetése tevékenység céljára 1.000, 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. december 15. 

 

4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Ady E. u. 3. (alagsor) szám alatti, 

72 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. 

december 15. napjától 2021. december 14. napjáig határozott, 2 éves időtartamra bérbe 

adja a Gold Consulting Szociális Szövetkezet (7400 Kaposvár, Szigetvári u. 111.) részére 

szövetkezeti raktározás tevékenység céljára 6.000, 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 Gold Consulting Szociális Szövetkezet korábbi bérleti szerződése 2019. szeptember 30-

án lejárt, ezért 2019. október 1-től 2019. december 14-ig a korábbi bérleti szerződésben 

foglalt feltételekkel használati megállapodás kerüljön megkötésre. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. december 15. 

 

5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő u. 6. szám alatti, 187 m2 

alapterületű kereskedelem, szolgáltatás, 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 15. napjától 2020. december 14. napjáig határozott, 1 éves időtartamra bérbe 
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adja a Roland Divatház Zrt. (1089 Budapest, Elnök u. 1.) részére ruházati kiskereskedelem 

tevékenység céljára a bérleményben elért havi nettó forgalom 5%-ának megfelelő, de 

minimum 5.000, Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A bérleti díj a rezsi költségeket nem 

tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. 

A Roland Divatház Zrt. korábbi bérleti szerződése 2019. június 30-án lejárt, ezért 2019. 

július 1-től 2019. december 14-ig a korábbi bérleti szerződésben foglalt feltételekkel 

használati megállapodás kerüljön megkötésre. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő: 2019. december 15. 

 

6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő u. 7. szám alatti, 106,23 m2 

alapterületű kereskedelem, szolgáltatás, 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 15. napjától 2020. december 14. napjáig határozott, 1 éves időtartamra bérbe 

adja a Kaposvár Polgáraiért Egyesület (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) részére civil 

információs centrum működtetése tevékenység céljára 30.000, 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. december 15. 

 

7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Zrínyi u. 2. szám alatti, 30,41 m2 

alapterületű kereskedelem, szolgáltatás, 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 15. napjától 2020. december 14. napjáig határozott, 1 éves időtartamra bérbe 

adja a Gold Consulting Szociális Szövetkezet (7400 Kaposvár, Szigetvári u. 111.) részére 

rehabilitációs foglalkoztatási iroda működtetése tevékenység céljára 8.000, 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. december 15. 

 

8.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Sávház I. lh. fsz. szám alatti, 40 m2 

alapterületű kereskedelem, szolgáltatás, 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 15. napjától 2022. december 14. napjáig határozott, 3 éves időtartamra bérbe 

adja a Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete (7400 Kaposvár, Sávház I. lh. Fsz.) részére 

egyesületi iroda működtetése tevékenység céljára 25.700, Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A 
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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. december 15. 
 

9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő u. 27. szám alatti, 113,73 m2 

alapterületű kereskedelem, szolgáltatás, 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 2020. január 

1. napjától 2023. december 31. napjáig határozott, 4 éves időtartamra bérbe adja a Garda 

Kft (8360 Keszthely, Kossuth u. 77.) részére ruházati kiegészítők, harisnya, zokni, 

fehérnemű, hálóruha kiskereskedelme tevékenység céljára 200.000, 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: 2020. január 1. 

 

10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő u. 74. szám alatti, 24 m2 

alapterületű műhely célú ingatlan bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 

bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2020. január 

1. napjától 2021. december 31. napjáig határozott, 2 éves időtartamra bérbe adja a B+R 

Üveges Szolgáltató Bt. (7400 Kaposvár, Fő u. 72.) részére műhely, raktár tevékenység 

céljára 14.000, 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: 2020. január 1. 

 

11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Gilice u. 9008/1 hrsz-ú 5480 m2 

és 9008/6 hrsz-ú 1020 m2, összesen 6500 m2 nagyságú, elsősorban teniszpálya célú 

földterület bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt 

ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2020. január 

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

Pretender Kft. (7400 Kaposvár, Rómahegyi u. 19.) részére teniszpálya üzemeltetés 

tevékenység céljára 41.300, Ft/év + 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: 2020. január 1. 
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12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Nádasdi u. 138. szám alatti, 

190 m2 épület és 610 m2 terület gazdasági épület és terület célú ingatlan bérletére 

benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást 

eredményesnek minősíti. 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2020. január 

1. napjától 2021. december 31. napjáig határozott, 2 éves időtartamra bérbe adja Harsányi 

Péter (7400 Kaposvár, Nádasdi u. 138) részére gazdálkodási tevékenység céljára 

10.000, 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: 2020. január 1. 

 

 

13.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Nemzetőr sor 7. szám alatti, 27 m2 

alapterületű kereskedelem, szolgáltatás, 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 2020. január 

15. napjától 2022. január 14. napjáig határozott, 2 éves időtartamra bérbe adja Horváth 

Zoltán (7279 Kisgyalán, Petőfi u.5.) részére iroda, raktár, bemutatóterem tevékenység 

céljára 15.000, 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: 2020. január 15. 

 

 

14.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Ady E. u. 1. (udvari) szám alatti, 

20,1 m2 alapterületű kereskedelem, szolgáltatás, 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 2020. február 

1. napjától 2022. január 31. napjáig határozott, 2 éves időtartamra bérbe adja Stepán 

Árpádné (7400 Kaposvár, Brassó u. 34.) részére virág, koszorú, dísznövény 

kiskereskedelem tevékenység céljára 16.450, 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: 2020. február 1. 
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15.)  A Közgyűlés a Kaposvár, Teleki u. 22./A. szám alatti, 73 hrsz-ú ingatlan 1030/1892-ed 

tulajdoni illetőségét 12.830.000,- Ft vételárért megvásárolja és forgalomképes üzleti 

vagyonába helyezi. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2020. március 31.  

 

16.) A Közgyűlés a Kaposvár, 78 hrsz-ú ingatlant 2.200.000,- Ft vételárért megvásárolja és 

forgalomképes üzleti vagyonába helyezi. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2020. március 31. 

 

17.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

tulajdonát képező 

kaposvári 99/A/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kossuth tér 5. szám alatti 

„üzlethelyiség”,  

kaposvári 407/A/1 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti 

„üzlethelyiség”,  

kaposvári 582/1/A/2; 582/1/A/3; 582/1/A/4 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Szántó u. 5. 

(utcafronti) szám alatti „iroda”,  

kaposvári 582/4 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Szántó u. 5. (udvari épületszárny) szám 

alatti „irodaház” 

az OTP Bank Nyrt. a Kapos Holding Zrt. részére 2020. évre engedélyezésre kerülő 

folyószámla hitelkeret és járulékai biztosítékául 500.000.000,-Ft erejéig a folyószámla 

hitelszerződés fennállásának időtartamáig keretbiztosítéki jelzáloggal terhelje. A 

Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a folyószámla hitelkeret szerződéshez 

kapcsolódó jelzálogszerződést a jelenleg hatályos szerződés szerinti feltételekkel aláírja. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2020. március 31. 

 

18.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Regionális Központ számára térítésmentesen biztosítja a 

Kaposvár, Csillag u. 2. szám alatti lévő, 17676/32 hrsz-ú „kivett lakóház, udvar” 

megnevezésű ingatlan használatát szociális munka, területi alapú közösségfejlesztés, 

közösségépítő munka, közösségi események, klubok, kulturális programok, 

sportesemények szervezése céljára határozatlan időtartamra, de legfeljebb a közfeladat 

ellátásának idejére azzal, hogy az ingatlan működtetésével kapcsolatos valamennyi költség 

a használót terheli. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő: 2020. január 31. (szerződés aláírása) 
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-----30. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 

jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról----- 

 

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

 

dr. Csillag Gábor jegyző az Együd Kulturális Központban és a Könyvtárban nem javasolnak 

díjemelést, a Múzeumban a jegyrendszernek az összehangolása és racionalizálása történik meg. 

 

Szita Károly polgármester nem teljes az előterjesztés, a sportlétesítmények bérleti díja 

hiányzik, nem véletlenül. Azért hiányzik, mert most folynak Dér Tamás alpolgármester úr 

vezetésével azok a munkálatok, amelyek a pontos önköltséget meg fogják határozni. Ez 

különösen a társasági adóval rendelkező sportágakra igaz. Jelen pillanatban TAO-ból bérleti 

díjat az uszoda bérletére fizet a Vízilabda Klub, a Jégcsarnok használatára bérleti díjat szintén 

egy TAO-s sportág a Jégkorong Szakosztály. Van még két olyan TAO sportáguk, amely nem 

fizet bérleti díjat TAO-ból, a kosárlabda, illetve a röplabda. Úgy alakítják ki a bérleti díjakat, 

hogy mindenhol kelljen fizetni, erre kapott javaslatot alpolgármester úrtól. Számítani kell arra, 

hogy az új létesítményeik belépésével a nem TAO-s sportágaknak is bérelniük kell állami 

pénzből. Vissza kell, hogy forgassák a TAO egy részét bérleti díjként, erről is jött javaslat. Ezt 

egy előterjesztés keretén belül tárgyalni fogják még.  

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4927   Száma: 19.11.28/30/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 11:02  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

144/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés megtárgyalta az egyes önkormányzati 

intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról szóló 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
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1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Takáts Gyula Megyei és 

Városi Könyvtár 2019. évben hatályos díjait (beiratkozási díjak, kiegészítő olvasó jegyek 

díjai, késedelmi díjak) 2020. január 1-től nem kívánja módosítani. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

   Horváth Péter igazgató 

Határidő:  2020. január 1. 

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Rippl-Rónai Megyei 

Hatókörű Városi Múzeum bruttó összegű belépődíjait 2020. január 1-től az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

Rippl-Rónai Múzeum (Fő u. 10.) 

Teljes árú jegy         900,- Ft 

Kedvezményes árú jegy        450,- Ft 

Családi jegy       1.800,- Ft 

Csoportos jegy (teljes árú)       800,- Ft 

Csoportos jegy (kedvezményes)       400,- Ft 

Kiállítás látogatási bérlet      1.500 Ft/fő/4 

alkalom 

Tárlatvezetés       2.800,- Ft 

ingyenes látogatás                     a jogszabályban meghatározottak szerint 

24 órás kedvezményes belépőjegy a Múzeum kiállítóhelyeire 2.500,- Ft 

(más kedvezményekkel nem vonható össze) 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 

 saját (a Múzeum által tartott)     700,- Ft/gyermek 

 Múzeumpedagógiai foglalkozás bérlet:  2.100 Ft/fő/4 alkalom 

 Kölyökmúzeum       500,- Ft/gyermek 

 Manómúzeum       800,- Ft/gyermek 

 Bőröndmúzeum Kaposvár városon belül   700,- Ft/gyermek 

    Kaposvár városon kívül   700.- Ft/gyermek + útiköltség 

 

Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont (Rómahegyi u. 88.) 

Teljes árú jegy       1.600,- Ft 

Kedvezményes árú jegy         800,- Ft 

Családi jegy       2.800,- Ft 

Csoportos jegy (teljes árú)     1.400,- Ft 

Csoportos jegy (kedvezményes)        700,- Ft 

Tárlatvezetés       5.000,- Ft 

Fotójegy        1.500,- Ft 

ingyenes látogatás                      a jogszabályban meghatározottak szerint 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 

 saját (a Múzeum által tartott)       700,- Ft/gyermek 

 Múzeumpedagógiai foglalkozás bérlet:  2.100,- Ft/fő/4 alkalom 
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Szentjakabi Bencés Apátság Romkertje (felújítás miatt zárva) 

 Felnőtt jegy 550,- Ft 

 Nyugdíjas, diák és csoportos (10 fő fölött) jegy (50 %) 330,- Ft 

 Kaposváriak részére ingyenes 

 

Fekete István Látogatóközpont (Deseda) 

Teljes árú jegy          800,- Ft 

Kedvezményes árú jegy         400,- Ft 

Családi jegy       1.700,- Ft 

Csoportos jegy (teljes árú)        700,- Ft 

Csoportos jegy (kedvezményes)        350,- Ft 

Tárlatvezetés       2.800,- Ft 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 

 saját (a Múzeum által tartott)       700,- Ft/gyermek 

Múzeumpedagógiai foglalkozás bérlet:   2.100,- Ft/fő/4 alkalom 

 

ingyenes látogatás                      a jogszabályban meghatározottak szerint 

 

 Elektromos kishajó menetdíjai: 

Megnevezés  

Bruttó menetdíj 

Kis körút  

(30 perces hajókázás) 

Látogató Központ –  

Kilátó (Kaposfüred) 

Felnőtt/Teljes árú jegy 500 Ft 500 Ft 

Diák/Nyugdíjas jegy 400 Ft 400 Ft 

Családi jegy (2 felnőtt+2 

gyermek) 
1 700 ft 2 700 Ft 

Családi kedvezményes 

jegy (2 felnőtt+ 2 gyerek) 
1 500 Ft 1.500 Ft 

Madármegfigyelő körút* 

 

780 Ft 

Különjárat (max. 11 fő) 6 500 Ft 

Különjárat 2,5 óra (max. 

11 fő) 
13 000 Ft 

Kerékpár felár 250 Ft/db 

 

Egyéb hajózási feltételek: 

 6 éves kor alatti gyermekek részére az utazás ingyenes. 

 14 éves kor alatti gyermekek csak felnőtt kísérettel utazhatnak. 

 A kirándulóhajó különjáratként bérlése csak a Látogatóközponttal előre egyeztetett 

időpontban lehetséges. 

 Csoportokkal érkező kísérő tanárok számára az utazás ingyenes. 

 *A családi kedvezményes jegy két család együttes jegyvásárlásakor váltható. 
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 **A madármegfigyelő körút a kora reggeli órákban indul és minimum 4 fő szükséges 

(max. 11 fő) ahhoz, hogy a hajó elinduljon, a madármegfigyelésre a 

látogatóközpontban előre be kell jelentkezni. 

 

Csónak és kerékpár-kölcsönzési bruttó díjak: 

a) csónakkölcsönzés: fél óra:     500 Ft 

     1 óra:     700 Ft 

     2 óra:  1.400 Ft 

     kaució:    500 Ft 

 

b) kerékpárkölcsönzés: 3 óra:     700 Ft 

     5 órára: 2.000 Ft 

     kaució: 1.000 Ft 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

   dr. Ábrahám Levente igazgató 

Határidő:  2020. január 1. 

 

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

Központ 2019. évben hatályos belépődíjait 2020. január 1-től nem kívánja módosítani. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

   Szalay Lilla igazgató 

 

 

-----31. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról----- 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

#: 4928   Száma: 19.11.28/31/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 11:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

145/2019. (XI. 28.) 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 2/2017. (I. 26.) 

önkormányzati határozat 15. és 16. pontjának határidejét 2020. december 31-re 

módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. december 31. 

 

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

önkormányzati határozat 7. pontjának határidejét 2020. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. december 31. 

 

3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 227/2017. (XII. 7.) 

önkormányzati határozat határidejét 2019. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. december 31. 

 

4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 36/2018. (II. 22.) 

önkormányzati határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
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„3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy felhatalmazza a 

Polgármestert a Bajcsy-Zsilinszky utca 62-64. szám alatti társasház tulajdonosaival 

történő további egyeztetésre, valamint a kaposvári 653 hrsz-ú, kb. 183 m2 nagyságú 

terület, valamint a 637/1 hrsz-ú ingatlan kb. 251,625 m2 nagyságú területének 

értékarányos cseréjére vonatkozó megállapodás utólagos beszámolási kötelezettség 

melletti aláírására. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. június 30.” 

 

 Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 Határidő:  azonnal 

 

 

5) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 91/2018. (VI. 14.) 

önkormányzati határozat határidejét 2019. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. december 31. 

 

 

6) A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 

2018. augusztus 6-tól egy évre létrehozott 1 fő paktum koordinátori álláshelyet a projekt 

befejezéséig, legfeljebb 2021. június 30-ig fenntartja. Az álláshely kapcsán jelentkező 

személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezete a projekt 

költségvetéséből kerül biztosításra. 

 

Felelős:    Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:   2021.06.30. 

 

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

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2020. március 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. március 31. 

 

 

8) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 21/2019. (II. 28.) 

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2020. március 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. március 31. 

 

 



80 
 

9) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 26/2019. (II. 28.) 

önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét 2020. június 30-ra módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. június 30. 

 

10) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 35/2019. (II. 28.) 

önkormányzati határozat határidejét 2019. december 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. december 31. 

 

11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 41/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„ 1.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a hat megyei jogú város konzorciumi 

partnerségével megvalósuló ELENA projekt előkészítéséhez és lebonyolításához 

szükséges humán erőforrás biztosítása érdekében tagvárosonként 1 fő projektvezető és 

1 fő asszisztens álláshelyet, Kaposvár esetében 1 fő asszisztensi álláshelyet, 

mindösszesen 9 álláshelyet létesít Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalánál 36 hónap határozott időtartamra 2019. június 1-jétől előreláthatólag 2022. 

április 30-ig, de legfeljebb a projekt fizikai befejezésének időpontjáig. A személyi 

juttatások és szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezete a projekt költségvetéséből 

kerül biztosításra.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató    

Határidő:  2020. június 30.” 

 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 Határidő:  azonnal 

 

12) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 41/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét 2020. január 31-re módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. január 31. 

 

13) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 84/2019. (VI. 6.) 

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

2019. évi támogatás tekintetében. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. december 31. 
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14) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 85/2019. (VI. 6.) 

önkormányzati határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„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 az ingatlan beépítéséig. A Közgyűlés a támogatási szerződés aláírására a 

Polgármester felhatalmazza. 

 

Felelős:                              Szita Károly polgármester 

Közreműködik:                  Balogh Beáta igazgató   

Határidő:                            2019. december 31.” 

 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 Határidő:  azonnal 

 

 

15) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 85/2019.(VI.6.) 

önkormányzati határozat 5.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„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 

7.230.722 Ft költséggel azonos összegű, a tulajdonostársak ingatlanaira bejegyzendő 

jelzáloggal biztosított kamatmentes kölcsönt nyújt a Kaposvár, Ady 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. december 31.” 

 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 Határidő:  azonnal 

 

 

16) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 85/2019. (VI. 6.) 

önkormányzati határozat 19. pontját visszavonja. 

 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 Határidő:  azonnal 
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17) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 106/2019. (VIII. 1.) 

önkormányzati határozat határidejét 2020. június 30-ra módosítja. 

 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. június 30. 

 

18) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 44/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati határozat 5. és 15. pontját visszavonja. 

 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő: azonnal 

 

19) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármester 85/2019. (VI. 6.) 

önkormányzati határozat 34. pontjában foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseiről 

adott tájékoztatóját tudomásul vette.   

 

20) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 73/2019.(VI.6.) önkormányzati határozat - 

Kaposvári Labdarúgó Kft 2019/2020-as bajnoki időszakára nyújtott önkormányzati 

támogatásról szóló - 11. pontjának az utolsó mondata helyébe az alábbi szövegrész 

kerül: 

„Az önkormányzati támogatás utalására a tulajdonosok és üzleti partnereik által vállalt 

végleges jellegű támogatások, illetve tőkeemelés teljesítésének ütemében kerülhet sor, 

azzal, hogy a tulajdonosi befizetés legalább az önkormányzat bruttó szponzori 

támogatása 50 %-ának megfelelő összegű legyen. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 

Határidő:  2020. január 31.” 

 

Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő:  azonnal 

 

 

-----32. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi 

önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

(2019. II.- III. negyedév)----- 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

#: 4929   Száma: 19.11.28/32/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 11:03  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

146/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

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

településrészi önkormányzatok 2019. II.-III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

-----33. Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I-IX. havi teljesítéséről, illetve az 

önkormányzati hátralékok alakulásáról----- 

 

 

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

 

 

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

 

 

-----Hozzászólások----- 

 

 

Szita Károly polgármester kérdése volt a képviselőkhöz, hogy elolvasták-e ezt az 

előterjesztést? Ez az előterjesztés arról szól, hogy 2,7 milliárd forinttal tartoznak a városnak. 

Ez az előterjesztés egy időleges állapotot mutat csak, ha leveszi az adóhátralékokat, mintegy 

400 millió forintot, amik már befolytak, akkor is 2,3 milliárd forint. Ez különböző formában 

kintlévőségként jelenik meg a városnál. Érzékeljék azt, hogy mit kell tenni annak érdekében, 

hogy mindazoknak, akik nem tudnak fizetni, segítsenek, mindazoktól, akik tudnak fizetni, de 

nem fizetnek, azoktól pedig behajtsák. Mindig erről kapnak kimutatást, amikor ezt az 

előterjesztést megkapják, szándékosan hozza a Közgyűlés elé. 
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Szavazás eredménye 

 

#: 4930   Száma: 19.11.28/33/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 11:05  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

147/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 

 

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

havi önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló tájékoztatót. 

 

 

-----34. Előterjesztés a Közgyűlés által egyes szervezetekbe delegált személyekről----- 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

#: 4932   Száma: 19.11.28/34/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 11:17  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 16 94.12 94.12 

Nem 1 5.88 5.88 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

148/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Közgyűlés által egyes testületekbe 

delegált személyekről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 

 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a jelen határozat 2-4.) pontjaiban felsorolt személyek 

delegálása a gazdasági társaságokba, és más testületekbe visszavonásig, de legfeljebb 2024. 

december 31. napjáig szól. A Közgyűlés tagjai esetében, ha a képviselői mandátum az 

önkormányzati általános választásokat megelőzően szűnik meg, úgy a delegálás annak 

időpontjában hatályát veszti. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő:   2024. december 31. 

 

2. A Közgyűlés 2020. január 1. napjától az alábbi személyeket delegálja a gazdasági 

társaságok vezető testületeibe (vezető tisztségviselők): 

 

A/ Kapos Holding Zrt. 

1. Gombos Attila elnök  

2. Balogh Beáta 

3. Szabó Krisztián  

    

       B/ Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

1. Szabó Zoltán ügyvezető 
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C/ Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. 

1. Uhlig Rita 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:   2020. január 30. 
 

3. A Közgyűlés 2020. január 1. napjától az alábbi személyeket delegálja a gazdasági 

társaságok felügyelő bizottságaiba: 
 

A/ Kapos Holding Zrt. 

1. dr. Giber Vilmos 

2. Kovács Katalin 

3. dr. Pintér Rómeó 

4. Torma János 

 

            B/ Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

1. Kövezsdi Gábor 

2. Svajda József 

3. Varga Nóra 

 

C/ Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.  

1. Jágerné Katona Zsuzsanna 

2. dr. Kaposvölgyi Lívia 

3. Oláh Lajosné 

 

D/ Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. 

1. Bodrogi Róbertné 

2. Borhi Zsombor 

3. dr. Pintér Rómeó 

 

4. A Közgyűlés 2020. január 1. napjától az alábbi személyeket javasolja a gazdasági 

társaságok felügyelő bizottságaiba: 

 

A/ Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 

1. Bodrogi Róbertné 

2. Csutor Ferenc 

3. Kárpáti Tímea 

 

        B/ Kaposvári Közlekedési Zrt. 

1. Pap Attila 

2. Ráczné Varga Mária 

3. dr. Szép Tamás 

 

         C/ Kapos Televízió és Rádió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

1. Battyányi Norbert 

2. dr. Csató László 

3. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna 
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D/ KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. 

1. Jaczó Győző 

2. Mihalecz András 

3. Perlaki József 

4. kisebbségi tulajdonosok delegáltja 

 

 

  E/ Kaposvár Jégcsarnok Kft. 

1. dr. Giber Vilmos 

2. Oláh Lajosné 

3. Borhi Zsombor 

 

 

       F/ Deseda Kemping Kft. „f.a.” 

1. Tóth István 

2. Dér Tamás 

3. Torma János 

 

 

       G/ Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft 

1. Gelencsér Ferencné 

2. Kräutner Attila 

3. Tóth István 

 

 

            H/ Kaposvári Nagypiac Kft.  

1. Borhi Zsombor   

2. dr. Szép Tamás 

3. Tóth István 

 

 

            I/ Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft.  

1. Czimmermanné Németh Andrea   

2. Giber Erzsébet 

3. Baksa Veronika 

 

            J/ Kaposvári Környezetvédelmi Kft.  

1. Czimmermanné Németh Andrea   

2. Giber Erzsébet 

3. Baksa Veronika 

 

K/ Aquamedical Kft.  

1. Fáró Nikoletta   

2. Katonáné Lázár Éva 

3. Kovács Szilvia 

 

L/ Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

1. Kovács Katalin 

2. Szabó László 

3. dr. Szép Tamás 
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S/ Kaposvári INERT Zrt. 

1. Czimmermanné Németh Andrea 

2. Nagy Attila 

3. Baksa Veronika 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:   2020. január 30. 

 

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az alapítványok, közalapítványok 

kuratóriumába, felügyelő bizottságába a 281/2014. (XII. 10.) önkormányzati határozat 5. 

pontjával és a 148/2017. (IX. 29.) önkormányzati határozat 2.) pontjával meghatározott 

személyek delegálását 2020. február 29-ig fenntartja. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő:   2020. február 29. 

 

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. január 1-től az alábbi személyeket 

delegálja a következő szervezetekbe: 

 

       A/ Érdekegyeztető Fórum 

1. Borhi Zsombor 

 3. Dér Tamás 

 

        B/ Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

1. Sovány Tamás Tiborné Varga Anita 

2. Nagyné Horváth Mónika 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

 Határidő:   2020. január 30. 

 

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az iskolai intézményi tanácsokba a 281/2014. 

(XII. 10.) önkormányzati határozat 6. pont D.) alpontjával meghatározott személyek 

delegálását 2020. február 29-ig fenntartja. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő:   2020. február 29. 

 

8. A Közgyűlés a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelő bizottságába a 

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által delegált tag megbízását 

2020. február 29-ig fenntartja. 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő:   2020. február 29. 
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-----35. Előterjesztés alapítványi támogatásokról----- 

 

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

 

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

 

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

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 4933   Száma: 19.11.28/35/0/A/KT 

Ideje: 2019 november 28 11:18  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű szavazás 

 

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

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 17 100.00 100.00 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 17 100.00 100.00 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 0   0.00 

Összesen 17   100.00 

Megjegyzés: 

 

149/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 

 

A Polgármesteri Keret terhére 

 

- Gyermekvilág Alapítvány részére     30.000,-Ft 

     ( 2019. november 23. napján megrendezésre került Jótékonysági Bál költségeihez.) 

 

- Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére    100.000,-Ft 

      (a Kaposvári Mentőállomás eszközfejlesztéséhez – Lucas 3 mellkas kompressziós rendszer 

vásárlásához.) 

 

- Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány részére   30.000,-Ft 

      (a 2020. február 22. napján megrendezésre kerülő Csángó Bál rendezési költségeihez.) 

 

 

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. december 31. 
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-----36. Kérdés----- 

 

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

 

-----Képviselői kérdés----- 

 

 

dr. Nadrai Norbert József képviselő a 67-es út részátadását követően egyre több 

választópolgár írt, akár a közösségi médián, akár máshol. Az elmúlt 30 év legfontosabb közúti 

fejlesztési igénye, nagyon pozitív dolog, hogy ez megépül. Gyorsforgalmi út épült meg 110 

km/h megengedett sebességgel, melynek eredményeként remények szerint 10 perccel csökken 

a 33 km-es táv megtétele. Annak idején a Republic együttes dalában volt „Veszélyes út, amin 

jársz, veszélyes út, amin járok” és hogy mindenki hazataláljon ezért fontos lenne, hogy olyan 

közlekedésbiztonsági intézkedésekre is sor kerüljön, mint például a körforgalmakban a 

sávelválasztó kis tappancsoknak a használata. Az elmúlt két hónapban több súlyos baleset 

történt ezen a szakaszon és ez indokolja azt, hogy mikor várható az, hogy a közlekedés 

biztonságosan történhet a 67-es úton? Ez nem feltétlen az út hibája, hanem a rajta 

közlekedőknek a hibája, de egy közlekedés politikában azért célszerű erre felkészülni, hogy egy 

változó útnál milyen táblázások, milyen forgalomterelések, milyen eszközöket alkalmaznak. 

Ebben a kérdéskörben a végleges átadásig milyen biztonsági intézkedések várhatóak? Hány 

közlekedési baleset történt a részátadás óta? Ebből hány halálos, súlyos és könnyebb sérülés 

történt? Illetve amíg megépül véglegesen ez az útszakasz, és amíg nincs meg ez a 

közlekedésbiztonsági eszközöknek terelőknek az építése, addig a kaposváriak használják-e 

inkább a Szántódi utat, melyet biztonságosan tudnak használni? 

 

dr. Csillag Gábor jegyző „Tisztelt Képviselő Úr! Polgármester Úrhoz címzett, a 67-es úttal 

kapcsolatos kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy az Ön által felvetett problémákat a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. felé továbbítottam. A 67-es főútvonalon a közlekedési 

szabályok betartását a rendőrség kiemelten ellenőrzi. A balesetek a közlekedési – különös 

tekintettel a sebességkorlátozó – szabályok betartásával és kellő odafigyeléssel elkerülhetők.” 

 

 

 

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

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Szita Károly     dr. Csillag Gábor 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 


