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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
JEGYZŐJE 

 
Előterjesztés 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról 
 
2/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 
 

2. A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ra 
figyelemmel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 353/2011.(XII.30.) 
Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási 
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a következők 
szerint állapítja meg: 
 

                                                                                                                                      (e Ft-ban) 
Megnevezés 2019. év 2020. év 2021. év 

Saját bevételek összege 5 569 948 5 569 948 5 569 648 
Saját bevételek 50 %-a 2 784 974 2 784 974 2 784 974 
Az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség  

487 393 468 782 348 210 

 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                     2018. december 31.      

Végrehajtva 
 

3. A Közgyűlés a Polgármesternek a költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott 
átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóját tudomásul veszi. 

 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:                     azonnal      

Végrehajtva 
4. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap 2018. évi bevételeiből 4.600 e Ft-ot a 

költségvetésben jóváhagyásra kerülő környezetvédelmi célokat megvalósító víziközmű 
felújítási feladatokhoz használ fel, 1.500 e Ft-ot pedig a Környezetvédelmi Alapba 
helyez a természeti és az épített környezet védelmét szolgáló tevékenységek pályázat 
útján történő támogatására. A Közgyűlés felhatalmazza a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságot a pályázati eljárás lefolytatására. 

 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Szirják Imréné igazgató    
                                    Balogh Beáta igazgató    
Határidő:                     2018. december 31.     Végrehajtva 
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5. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati költségvetési szerveknél lévő üres, 
illetve megürülő álláshelyek csak az álláshelyek fenntartása szükségességének 
fenntartói felülvizsgálatát követően tölthetők be. 
 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő:                     2018. december 31.     Végrehajtva 

 
6. A Közgyűlés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága részére a GINOP 5.1.1 

programban való részvételhez 6 fő Munka Törvénykönyve szerinti álláshelyet 
engedélyez egy év határozott időtartamra. Az álláshelyek betöltéséhez a pályázatban 
előírt, 4 havi továbbfoglalkoztatási kötelezettséghez szükséges 3.652 e Ft személyi 
juttatás és 712 e Ft szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezetét az intézmény 2018. 
évi költségvetésében biztosítja.   
 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           dr. Csillag Gábor jegyző 
                                    Balogh Beáta igazgató    
Határidő:                     2018. április 30.     Végrehajtva 
 

7. A Közgyűlés engedélyezi a Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága főkertészi 
feladatainak megbízási szerződéssel történő elvégzését, azzal, hogy az 1 fő főkertészi 
álláshelyet, a feladat megbízási szerződéssel történő ellátása idejére zárolja. A 
Közgyűlés évente a költségvetési rendelet összeállítása során felülvizsgálja a zárolás 
szükségességét. 
 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Herczeg Attila intézményvezető 
                                    Balogh Beáta igazgató    Végrehajtva 
Határidő:                     2018. november 30. 

A főkertészi feladatokat KMJV Városgondnoksága 2019. évben is megbízási 
szerződéssel látja el. Az intézmény 2019. évi költségvetése ennek alapján került 

elfogadásra. 
 

8. A Közgyűlés hozzájárul az Ökumenikus Segélyszervezet részére a Pécsi utcai 
Közösségi Házban Biztos Kezdet Gyerekház, illetve Gyerekek és Fiatalok Fejlesztő 
Háza gyermekjóléti alapellátás 2017. évi működtetéséhez nyújtott önkormányzati 
támogatás felhasználásáról szóló beszámoló határidejének 2018. január 31.-re történő 
módosításához. A Közgyűlés engedélyezi, hogy a Segélyszervezet beszámolója alapján 
kimutatott, 2017. évben fel nem használt önkormányzati támogatás összege a Közösségi 
Ház területének parkosítására, növényzet telepítésére, plusz szakember bérére, valamint 
használt gépjármű vásárlására kerüljön felhasználásra. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a Segélyszervezettel kötött támogatási szerződés módosításának 
aláírására.  
 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Balogh Beáta igazgató    
                                    Nagyné Horváth Mónika referens   Végrehajtva 
Határidő:                     2018. április 30. 
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9. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabvány 
szerint működtetett információbiztonsági irányítási rendszerének 2018. évi 
megújításához szükséges pénzügyi forrást a Polgármesteri Hivatal 2018. évi 
költségvetésében biztosítja és kötelezettséget vállal arra, hogy a felügyeleti auditálásnak 
2019-2020. években történő elvégzéséhez 2019. és 2020. években szükséges 800-800 e 
Ft pénzügyi forrást biztosítja. 

 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           dr. Csillag Gábor jegyző    
                                    Balogh Beáta gazdasági igazgató   Végrehajtva 
Határidő:                     2019. január 15., illetve 2020. január 15.  

 
9. A Közgyűlés a vízi-közmű bérleti üzemeltetési díj megfizetéséről szóló megállapodást 

az előterjesztés 1. számú függeléke szerint jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert 
a megállapodás aláírására. 

 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató   

 Határidő:                     2018. január 31.     Végrehajtva 
 
3/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Somogy megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság tagjainak a következő személyeket választotta meg: 
 

dr. Boda Róbert 
dr. Szijártó Attila 
dr. Vicziánné dr. Révy Judit Borbála 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor OEVI vezető 
Közreműködik: dr. Gróf Regina OEVI tag     Végrehajtva 
Határidő:  azonnal 

 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Somogy megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság póttagjainak a következő személyeket választotta 
meg: 

 
Reöthy Ferenc 
Veiger Katalin 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor OEVI vezető 
Közreműködik: dr. Gróf Regina OEVI tag     Végrehajtva 
Határidő:  azonnal 

 
3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni a 2014-ben megválasztott kaposvári 

székhelyű országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok választott tagjainak 
és póttagjainak munkáját. 

 

Felelős:  dr. Csillag Gábor OEVI vezető 
Közreműködik: dr. Gróf Regina OEVI tag     Végrehajtva 
Határidő:  azonnal 
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4/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az intézményvezető felmentéséről 
szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 
A Közgyűlés Molik Editnek, a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 
óvodavezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát 2018. október 1. napjával az óvodavezető 
kérésére felmentéssel megszünteti, a felmentési időt 2018. február 1. napjától 2018. október 1. 
napjáig biztosítja részére, melyből 2018. február 22. napjától 2018. október 1. napjáig mentesíti 
a munkavégzési kötelezettség alól. A jogviszony megszűnéséig időarányosan járó szabadságból 
még ki nem adott 15 nap szabadságot 2018. február 1. napjától 2018. február 21. napjáig adja 
ki az óvodavezető részére. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető    Végrehajtva 
Határidő: 2018. január 31. (a jogviszonyt megszüntető iratok elkészítésére) 
 
5/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az EFOP-1.4.2-16-2016-00026 
azonosítószámú, „Jövőt gyermekeinknek! – Összefogás a Kaposvári járásban” című projekthez 
kapcsolódó konzorciumi és az együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést, és úgy 
határozott, hogy az annak mellékletét képező konzorciumi megállapodást, valamint az 
együttműködési megállapodást jóváhagyja. Egyúttal a Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvánnyal kötendő, a projekt megvalósításához 
szükséges Konzorciumi megállapodás, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főizgatóság 
kötendő, mint az EFOP-1.4.1-14 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása című 
kiemelt projekt megvalósítójával az együttműködési megállapodás aláírására, és későbbi 
esetleges módosítások elvégzésére utólagos beszámolási kötelezettséggel.  

 
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató     

  Balogh Beáta igazgató     
Határidő:   azonnal       Végrehajtva 

A megállapodások aláírásra kerültek. 
 
6/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az együttműködési megállapodás az 
EFOP-1.3.1.-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekttel a TOP-6.9.2-16-KA1-2017-
00001 projekt Támogatási szerződésének megkötéséhez szóló előterjesztést, és úgy határozott, 
hogy az előterjesztés mellékletét képező megállapodást jóváhagyja. Egyúttal a Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására, valamint az ezt 
követő, esetleges módosítások elvégzésére utólagos beszámolási kötelezettséggel. 
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató     

  Balogh Beáta igazgató     
Határidő:  azonnal       Végrehajtva 
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7/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése „a „COMPETE4SECAP” c. nemzetközi 
projektben való részvételről” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatokat hozza: 

 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a „COMPETE4SECAP” 

c. nemzetközi projekthez való csatlakozást, és felhatalmazza Szita Károly 
polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Felelős:   Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Kovács Katalin igazgató    Végrehajtva 
Határidő:   azonnal 
 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal a 
COMPETE4SECAP pályázat megvalósítási időszakában az Energiairányítási 
Rendszer elkészítésére, amelyhez 450.000 Ft-ot a 2018. évi költségvetésben 
biztosít. 
 

Felelős:   Dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Kovács Katalin igazgató    
Határidő:   azonnal      

         Végrehajtva 
8/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy tulajdonosi 
hozzájárulást ad a kaposvári 5791/5 hrsz-ú ingatlanon 20 + 1 db merőleges felállású 
P+R parkoló Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában történő  
megvalósításához. Az útügyi szakhatóság forgalombahelyezési engedélyének kiadását 
követően Önkormányzatunk vállalja a parkolók üzemeltetési feladatainak ellátását.   
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az üzemeltetési megállapodás  
tartalmát – utólagos beszámolási kötelezettséggel – egyeztesse és a mindkét fél által 
jóváhagyott tartalmú megállapodást aláírja. 

 
 

            Felelős:               Szita Károly polgármester  
Közreműködik:           Balogh Beáta igazgató   
Határidő:                    2018. február 28. (határozat közlése)   Végrehajtva 

 
 

2.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Ady E. u. 
15. szám alatti ingatlan tetőtér beépítése kapcsán szükségessé vált 5 db parkolóra 
parkoló-megváltási megállapodást köt a Pergola-Ház Kft-vel. Az Önkormányzat 
vállalja, hogy az építési engedély véglegessé válásától számított 1 éven belül a Teleki 
utcai tömbbelsőben az 5 db közparkolót kialakítja. 

 
            Felelős:  Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Balogh Beáta igazgató    
            Határidő:  2018. február 28. (megállapodás megkötése)  Végrehajtva 
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3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Füredi u. 
45-47. szám alatti társasház fogadószintjén lévő 167 m2 alapterületű helyiségcsoportot 
2018. február 1. napjától határozott egy éves időtartamra 39.370,- Ft/hó + Áfa bérleti 
díjért a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség részére bérbe adja. 

 
            Felelős:  Szita Károly polgármester 
            Közreműködik: Balogh Beáta igazgató    
            Határidő:  2018. február 1. (bérleti szerződés aláírása)  Végrehajtva 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő u. 7. szám alatti 190,4 m2 
alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a 
bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot 
2018. február 01. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja a Széchenyi 
Programiroda Nonprofit Kft részére társadalomtudományi kutatás, fejlesztés, oktatás, 
irodai tevékenység céljára 313.415,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért azzal, hogy pályázó 
bérlőként köteles a Zöld város kialakítása című TOP-6.3.2-15. pályázati program 
keretében a helyiségcsoportban történő felújítási munkálatokat tűrni, a kivitelezés 
során a Bérbeadóval és a kivitelezővel teljeskörűen együttműködni. Bérlő a 
munkálatok kapcsán a Bérbeadó felé semmilyen követelést nem támaszthat. A bérleti 
díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem 
tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. A helyiségcsoport használatára a bérleti szerződés 
megkötéséig - a 2017. december 31. napján megszűnt bérleti szerződésben foglalt 
feltételekkel - használati megállapodást kell kötni.  

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató   
       Határidő:            2018. február 28.   Végrehajtva 
 
5.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Sávház II. lh. alatti 50 m2 

alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt 
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 

        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2018. február 
01. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 12.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére adományok gyűjtése, raktározása, irodai 
tevékenység ellátása céljára. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A 
bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. A helyiségcsoport 
használatára a bérleti szerződés megkötéséig - a 2017. december 31. napján megszűnt 
bérleti szerződésben foglalt feltételekkel - használati megállapodást kell kötni 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató   
     Végrehajtva 
       Határidő:            2018. február 28. 
 
6.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd u. 27. szám alatti 63 m2 

alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt 
ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. 
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        Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget 2018. február 
01. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 130.520,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért a 
Tóth Sütőipari Kft  részére pékáru és élelmiszer kiskereskedelem tevékenység céljára. A 
bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket 
nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. A helyiségcsoport használatára a bérleti szerződés 
megkötéséig - a 2017. december 31. napján megszűnt bérleti szerződésben foglalt 
feltételekkel - használati megállapodást kell kötni 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató   
       Határidő:            2018. február 28.   Végrehajtva 
 
7.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a 

Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. sz. alatti épület 43,5 m2 alapterületű pincehelyiségének bérleti 
jogát 2018. február 1. napjától 2022. március 31. napjáig a Galerius Invest Kft. (7400 
Kaposvár, Honvéd u. 55., képviseli: Ivánfi Balázs ügyvezető) átadja a CB INNOVATÍV 
Kft. (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29., képviseli Ivánfi Balázs ügyvezető) részére a bérleti 
jogot átadót megillető jogok és terhelő kötelezettségek összességének átruházásával.  

       A bérleti szerződést átruházó megállapodás aláírására a Közgyűlés a Polgármestert 
felhatalmazza. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató    
       Határidő: 2018. január 31.      Végrehajtva 
 
9/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük 
meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a 

településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató     Végrehajtva 
Határidő:  azonnal 

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

fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha 
kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek 
ellen. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató     Végrehajtva 
Határidő:  azonnal 

 
11/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásának módosításairól szóló előterjesztést. Az 
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előterjesztés mellékleteként becsatolt egységes szerkezetben foglalt Társulási Megállapodás 
módosításokat elfogadja, és annak aláírására felhatalmazza Szita Károly polgármestert. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Kardos Beáta környezetvédelmi referens   Végrehajtva 
Határidő:   azonnal 
 
12/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
1. A Polgármesteri Keret terhére 
 

- Szív a Szívért Alapítvány részére     40.000,-Ft 
     („Orvos – Beteg találkozó költségeihez.) 
 
2. A Sport Keret terhére 
 

- „Munkácsy Gimnáziumért” Alapítvány részére   100.000,-Ft 
(a diákolimpián mezei futó bajnoki címet szerzett csapat részvételi költségeihez a Párizsi Mezei 

Futás Iskolai Világbajnokságán.) 
 
3. A Toponári Településrészi Önkormányzat Részönkormányzati Kerete terhére 
 

- a Toponári Általános Iskola „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és 
Környezetvédő Alapítványa részére           100.000,-Ft 

   (az iskolai jótékonysági bál rendezvény költségeihez.) 
 

-  a Toponári Általános Iskola „Toponári Nebulókért” Oktatásfejlesztő és 
Környezetvédő Alapítványa részére           50.000,-Ft 

(„DRÁ-MANÓK” Művészeti Csoport 2018. évi működési költségeihez.)       
   

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató     
Határidő:  2018. február 28.      Végrehajtva 
 
13/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat (ZÁRT): 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kósa Zoltán és Kósa Zoltánné Kaposvár, Berzsenyi 
u. 2/c. 2. épület 1. emelet 1. ajtószám alatti lakosok kérelmének helyt ad és részükre a Kaposvár, 
Berzsenyi u. 2/c. 2. épület 1. emelet 1. ajtószám alatti 1 + 2 félszobás, összkomfortos bérlakást 
2018. február 01. napjától - 2023. január 31. napjáig kijelöli. 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető 
Határidő:  azonnal (közlés)      Végrehajtva 
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14/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat (ZÁRT): 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kékesi Éva Kaposvár, Sávház 1. lh. 3. emelet 8. 
ajtószám alatti lakos kérelmének helyt ad, és részére a Kaposvár, Sávház 1. lh. 3. emelet 8. 
ajtószám alatti 1,5 szobás, összkomfortos bérlakást 2018. február 01. napjától – 2023. január 
31. napjáig kijelöli. 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető 
Határidő:  azonnal (közlés)      Végrehajtva 
 
15/2018. (I. 25.) önkormányzati határozat (ZÁRT): 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Expressz Ékszerház és 
Minibank Kft. (7621 Pécs, Citrom u. 2-6.) által a Kaposvár, Ady E. u. 12-14. szám, 292/1 hrsz. 
alatti ingatlan vonatkozásában benyújtott településképi bejelentési eljárás során hozott  
határozat ellen benyújtott fellebbezést elutasítja és a KÖFI/3-198/2017. számú határozatot 
helybenhagyja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető     Végrehajtva 
Határidő:   azonnal 
 
 
227/2017. (XII. 7.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
1. A Polgármesteri Keret terhére 
 

- Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére  30.000,-Ft 
     (2018. évi Csángó Bál költségeihez.) 
 

- Mártírok és Hősök Alapítvány részére    50.000,-Ft 
     (Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség idős tagjainak megemlékezéseken történő 

részvételi költségeihez.)        
 
2. Torma János Egyéni Képviselői Kerete terhére 
 

- TOLDISOK Alapítvány részére     32.000,-Ft 
     (Toldi Tagiskola részére sötétítő függöny vásárlásához.) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató     
Határidő:  2019. március 31. 

A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány nem küldte meg a támogatási 
szerződéshez szükséges átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozatot. A Toldisok 
Alapítvány a korábbi évek beszámolójának közzétételi kötelezettségét 2018. december 

hóban teljesítette, jelenleg a támogatási szerződés egyeztetése folyamatban van. 
Határidő módosítást kérünk: 2019.06.30-ig 
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83/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településrendezési eszközei 
módosításának jóváhagyásáról és további módosítási szándék elfogadásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatokat hozta: 
 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a településszerkezeti eszközök 
módosítását a VIDEOTON Elektro-Plast Kft. iparterületére vonatkozóan, a módosításba 
eseti partnerként kérelmezőt vonja be.  

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész    Végrehajtva 
Határidő:    2019. március 31. 

 
91/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
1. A 2018. évi költségvetésben a Semmelweis napra elkülönített keret terhére 
 

- Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány részére    110.000,-Ft 
     (a kórház kórusa számára elektromos zongora beszerzéséhez.) 

 
2. A Polgármesteri Keret terhére 
 

- Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére    100.000,-Ft 
     (XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor költségeihez.) 
 
- Fehér Liliom Hospice Alapítvány részére     50.000,-Ft 

     (tavaszi jótékonysági Nárciszfutás lebonyolításának költségeihez.) 
 

- Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány részére    500.000,-Ft 
     (védett sírok felújítási költségeihez.) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató     
Határidő:  2019. március 31. 

Végrehajtva a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány kivételével, mivel a 
támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat nem küldte meg a 

kedvezményezett. 
Határidő módosítást kérünk: 2019.06.30-ig 

 
105/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 

6.) A Közgyűlés a Kaposfüredi Sport Club részére a 2018/2019-es bajnoki időszak TAO 
pályázat önerejének biztosítása érdekében a 2018. II. félévre 924 e Ft támogatást hagy 
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jóvá és vállalja, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében 2019. I. 
félévre további 924 e Ft támogatást biztosít.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester    
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató    Végrehajtva 
Határidő:  2018. december 31. (2018. évi támogatás) 
Határidő:  2019. február 28. (2019. évi támogatás) 

 
109/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozat: 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 2019. 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 5.750 e Ft 
önkormányzati önrészt biztosít, melyet a 2019. évi költségvetési rendeletében a 
szociálpolitikai előirányzatok között szerepeltet.  
 
Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
                         Balogh Beáta igazgató   
Határidő: 2019. február 28.      Végrehajtva 

 
153/2018. (XI. 15.) 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 2019. évi költségvetési rendeletében a bérlakás-

állomány fenntartására 3.180 eFt-ot biztosít.  
 

Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató    
Határidő:  2019. február 28.      Végrehajtva 

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

Nyugdíjasház különszolgáltatási díjjal nem fedezett 1.388 eFt költségét a 2019. évi 
költségvetésében biztosítja.  

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató    
Határidő:  2019. február 28.      Végrehajtva 

 
154/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településrendezési eszközei 
módosításának jóváhagyásáról és további módosítási szándék elfogadásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a településrendezési eszközök 
módosítását: 
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a) Kaposvár, Keleti Ipari park 3657/126 és 3657/127 hrsz. alatti ingatlan 
vonatkozásában annak érdekében, hogy az ingatlanok egyesíthetőek legyenek. A 
módosításba eseti partnerként a Metyx Hungary Kft-t vonja be; 

b) Kaposvár, 9343/2 és 9343/3 hrsz. alatti ingatlanok vonatkozásában fotovoltaikus 
naperőmű kialakítása céljából az OTÉK 115.§ (2) bekezdése alapján. A 
módosításba eseti partnerként a Kapos Holding Zrt-t vonja be. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
Határidő:    2019. március 30.     Végrehajtva 

 
158/2018. (XI. 15.) 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 2019. 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:  2019. február 28.       Végrehajtva 
 

169/2018. (XI. 15.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
A Polgármesteri Keret terhére 
 

- CSIBÉSZEK Fiatalokat Támogató Alapítvány részére  100.000,-Ft 
     (Csíkszeredában és több környező település gyermekotthonaiban élő gyermekek 

megsegítésére.) 
 

- Gépészek a Gépészekért Alapítvány részére    50.000,-Ft 
     (Pintér Kálmán emléktáblája elhelyezésének költségeihez.) 
 

- Gyermekvilág Alapítvány részére     30.000,-Ft 
     (2018. november 24. napján megrendezésre kerülő Jótékonysági Bál költségeihez.) 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató     
Határidő:  2019. március 31.      Végrehajtva 
 
184/2018. (XII. 6.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
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5.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás részére a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 Komplex Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Fejlesztése projekt likviditási problémáinak kezelése érdekében 2019. évben 
legfeljebb 77 millió Ft összegű kölcsönt nyújt. A Társulás a kölcsönt az eszköz 
beszerzésekhez kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA megtérülését követően azonnal, 
legkésőbb 2019. december 31-ig köteles visszafizetni. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a kölcsönszerződés megkötésére. 

 

Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató     
Határidő: 2019. február 28. (szerződéskötésre)   Végrehajtva 

 

6.) 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 2019. 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:  2019. március 31.     Végrehajtva 

 

186/2018. (XII. 6.) 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 
2019. április 24-én 8-17 óráig, és 2019. április 25-én 8-16 óráig írathatja be személyesen a 
szülők egyike a 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   Végrehajtva 
        Határidő:                 2019. március 24. (közlemény közzétételére) 
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2/2019. (I. 24.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kiegyenlítő bérrendezési alap 
pályázati célra történő támogatási igény benyújtásáról és a köztisztviselői illetményalap 
módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 
 

2.) A Közgyűlés vállalja, hogy a 2019. évi költségvetési rendeletében 46.380 Ft összegű 
illetményalapot állapít meg 2019. évre. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Csillag Gábor jegyző 
 Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő: 2019. február 15.     Végrehajtva 
 

3.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásával 
egyidejűleg a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. 
(IV.27.) önkormányzati rendeletében az illetménykiegészítés mértékét 2019. évre a 
felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30 %-ában, a középfokú 
végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 15 %-ában állapítja meg. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester    
Közreműködik: Dr. Csillag Gábor jegyző    Végrehajtva 
 Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:   2019. február 15. 

 
4/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 
 

10. A Közgyűlés a Polgármesternek a költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott 
átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóját tudomásul veszi. 

 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő:                     azonnal      Végrehajtva 

 
4. A Közgyűlés a vízi-közmű rendszerek bérleti-üzemeltetési díjának 2019 évi 

megfizetéséről a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft-vel kötendő, az 
előterjesztés 1. függeléke szerinti megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Balogh Beáta igazgató    
                                    Genczler István ügyvezető    Végrehajtva 
Határidő:                     2019. február 22. megállapodás aláírására 

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

határozott időre, 2019. február 01-től 2020. június 30.-ig 1 úszó edzői álláshelyet 
biztosít, mely kapcsán 2019. évben szükséges 4.747 e Ft pénzügyi forrást az 
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önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében a stratégiai úszó program 
megvalósítására az intézmény költségvetésébe beépített 6 millió Ft terhére engedélyez.  

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató 
 Dér Tamás igazgató     
Határidő:  2019. február 1.     Végrehajtva 
 

7. A Közgyűlés a mezőgazdasági mintaprogram megvalósítása érdekében Kaposvár 
Megyei Jogú Város Városgondnoksága részére biztosított 2 közalkalmazotti 
álláshelyből 1 közalkalmazotti álláshelyet 2019. február 01-tól megszüntet. Az álláshely 
megszüntetése miatt 2019. évben az intézmény költségvetéséből 4.486 e Ft személyi 
juttatás és 848 e Ft munkaadót terhelő járulék előirányzatot elvon.  
 
Felelős:                        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:           Herczeg Attila intézményvezető   
                                    Balogh Beáta igazgató   
Határidő:                     2019. március 31. (kiértesítés) 

Végrehajtva 
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének április havi módosítása 

keretében elvonásra kerül az intézménytől. 
 

8. A Közgyűlés a 2018/2019-es bajnoki idény tavaszi időszakára jóváhagyott 
önkormányzati támogatásból a Kaposvári Labdarúgó Kft részére az NB II-es felnőtt 
labdarúgó csapat működéséhez 30.000 e Ft-ot, a Kaposvári Röplabda Sportegyesület 
részére 6.000 e Ft-ot de minimis támogatásként biztosít.  

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató    
                              Péterné Szarka Klára sportreferens   Végrehajtva 
Határidő:               2019. március 31. 

 
5/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településrendezési eszközei 
módosításának jóváhagyásáról és további módosítási szándék elfogadásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozatokat hozta: 
 

2.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 377/2005. (XII.14.) számú határozattal 
jóváhagyott és többször módosított településszerkezeti tervét az „M14/2018-OTÉK” 
jelű módosítás kapcsán a 88/2017. (V.24.) önkormányzati határozat 4) és 214/2017. 
(XII.7.) önkormányzati határozat 1) pontjában jóváhagyott módosítás tekintetében, a 
7082 hrsz-ú közpark keleti határa - Csík F. sétány – Kapos folyó által határolt tömb 
vonatkozásában a határozat melléklete szerint módosítja; 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész  Végrehajtva 
Határidő:      azonnal 
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3.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a településszerkezeti terv egységes 
szerkezetben történő feldolgozását. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész   Végrehajtva 
Határidő:    azonnal 

 
4.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M14/2018-OTÉK”, jelű módosítás (3., 

4. tervezési pont vonatkozásába) kapcsán az Állami Főépítész záró szakmai 
véleményében tett észrevételeire az előterjesztés 1. mellékletben megfogalmazott 
válaszokat elfogadja. 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész  Végrehajtva 
Határidő:     azonnal (megküldésre) 

 
6/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az R67-es gyorsút Kaposvár-
Kaposfüred részén lévő kerékpáros aluljáró térvilágításának kiépítése után a térítés mentes 
tulajdonba vételről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés mellékletét 
képező „Együttműködési megállapodás”-t és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 
 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató     Végrehajtva 
     Balogh Beáta igazgató 
Határidő:    2019. február 10. 

 
7/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat: 
 

1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Berzsenyi D. u. 4. szám alatti 50 
m2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 
kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti. 

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

01. napjától 2022. január 31. napjáig tartó határozott, 3 éves időtartamra bérbe adja a 
COMPUT Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt (székhely: 7477 Szenna, 
Tildy Z. u. 29.) részére ingatlan- és hitelközvetítői tevékenység céljára 75.000,- Ft/hó + 
Áfa bérleti díjért. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a 
működtetéssel összefüggő és rezsiköltségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. Az 
ingatlan használatára 2018. november 16.-2019. január 31. napjáig - a 2018. november 15. 
napján megszűnt bérleti szerződésben foglalt feltételekkel - használati megállapodást kell 
kötni.  

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató   
       Határidő:            2019. február 28.   Végrehajtva 
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2.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Füredi u. 45-47. szám alatti 167 m2 
alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 
kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti. 

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

01. napjától 2022. január 31. napjáig tartó határozott, 3 éves időtartamra bérbe adja a 
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség (székhely: 1062 Budapest, Lendvay u. 28.) részére 
irodai tevékenység céljára 39.370,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A bérleti díj évente az infláció 
mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a működtetéssel összefüggő és rezsiköltségeket 
nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.  

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató   
       Határidő:            2019. február 28.   Végrehajtva 
 
3.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd u. 16. szám alatti 109 m2 

alapterületű helyiségcsoport bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre 
kiírt pályázati felhívást eredményesnek minősíti. 

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

01. napjától 2022. január 31. napjáig tartó határozott, 3 éves időtartamra bérbe adja a Lajos-
Kerekes-Mátyus Kft (székhely: 7400 Kaposvár, Hársfa u. 25.) részére élelmiszer jellegű 
vegyes kiskereskedelem tevékenység céljára 130.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A bérleti 
díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a működtetéssel összefüggő 
és rezsiköltségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.  

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató   
       Határidő:            2019. február 28.   Végrehajtva 
 
4.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Nemzetőr sor 3. szám alatti 64 m2 

alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt 
pályázati felhívást eredményesnek minősíti. 

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

01. napjától 2022. január 31. napjáig tartó határozott, 3 éves időtartamra bérbe adja a VM-
LIMIT Bt (székhely: 7400 Kaposvár, Gábor A. tér 1.) részére sífelszerelések kölcsönzése, 
szervízelése tevékenység céljára 39.370,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A bérleti díj évente az 
infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a működtetéssel összefüggő és 
rezsiköltségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. Az ingatlan használatára 2018. 
november 16.-2019. január 31. napjáig - a 2018. november 15. napján megszűnt bérleti 
szerződésben foglalt feltételekkel - használati megállapodást kell kötni.  

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató   
       Határidő:            2019. február 28.   Végrehajtva 
 
5.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Pipacs u. 7. szám alatti 15 m2 

alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt 
pályázati felhívást eredményesnek minősíti. 
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       Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az ingatlant 2019. február 
01. napjától 2024. január 31. napjáig tartó határozott, 5 éves időtartamra bérbe adja Bogár 
Istvánné e.v. (székhely: 7400 Kaposvár, Mátyás király u. 32.) részére kutyakozmetika 
tevékenység céljára 9.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díjért. A bérleti díj évente az infláció 
mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a működtetéssel összefüggő és rezsiköltségeket 
nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. Az ingatlan használatára 2018. december 16.-2019. 
január 31. napjáig - a 2018. december 15. napján megszűnt bérleti szerződésben foglalt 
feltételekkel - használati megállapodást kell kötni.  

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató   
       Határidő:            2019. február 28.   Végrehajtva 
 
6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az 52/2018. (IV.26.) 

önkormányzati határozat 10. pontjában foglaltak szerint Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a BÁB-SZÍN-TÉR Közhasznú Egyesület között 2018. május 01. 
napjától a Kaposvár, Berzsenyi D. u. 2/a szám alatti 145 m2 alapterületű helyiségcsoport 
térítésmentes használatára kötött használati szerződés - használó kérelmére közös 
megegyezéssel történő - megszűntetését és a helyiségcsoport bérbeadás útján történő 
hasznosítását jóváhagyja, a megszűntető megállapodás aláírására a polgármestert 
felhatalmazza. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató   
       Határidő:            2019. február 28.   Végrehajtva 
 
7.)  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Toponári u. 

44. sz. alatti, 13151 hrsz-ú, korábban szolgálati lakásként és közcélú épületként 
hasznosított ingatlanban lévő, 72 m2-es helyiséget 2019. február 01. napjától bérbeadás 
útján hasznosítja azzal, hogy a bérbeadás nem vonatkozik a telken belüli zöldfelületre és 
parkoló területre. 

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató   

       Határidő:                 2019. február 28.      
Az ajánlatkérési felhívásra érkezett bérleti díj ajánlatról a Közgyűlés a 2019. április 25-i 

ülésén dönt. 
Határidő módosítást kérünk: 2019.05.31-ig. 

 
8/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Víziközművek 
energiahatékonyságának fejlesztése egyedi támogatási lehetőségre benyújtandó pályázathoz 
kapcsolódó konzorciumi megállapodásról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az annak 
mellékletét képező Konzorciumi együttműködési megállapodás c. dokumentumot jóváhagyja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a KAVÍZ Kft-vel kötendő, a pályázat 
benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodás aláírására, továbbá a pályázat elnyerését 
követően a részletes konzorciumi megállapodás aláírására és a későbbi esetleges módosítások 
elvégzésére utólagos beszámolási kötelezettséggel. 
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Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató     

  Balogh Beáta igazgató  
Határidő:   azonnal       Végrehajtva 
 
9/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 
 
A Polgármesteri Keret terhére 
 

- Csiky Gergely Színházért Közhasznú Alapítvány részére  300.000,-Ft 
     („Schwajda György” ösztöndíj kerethez) 
 

- Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány részére   80.000,-Ft 
     (Gallai Istvánné Tringer Margit önéletrajzi könyvének bemutatójával kapcsolatos 

szervezési költségek megelőlegezésére) 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta igazgató     Végrehajtva 
Határidő:  2019. március 31. 
 
10/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat (ZÁRT): 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a ….. (77400 Kaposvár,) által 
a Kaposvár, Füredi u. 101. szám, 5376/5 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában benyújtott 
településképi bejelentési eljárás során hozott KÖFI/3-199/2018. számú határozatot 
helybenhagyja. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető     Végrehajtva 
Határidő:   azonnal 
 
11/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat (ZÁRT): 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése ……. Kaposvár, …. szám alatti lakos kérelmének 
helyt ad és részére a Kaposvár, …. ajtószám alatti 1 szobás, összkomfortos bérlakást 2019. 
február 01. napjától 2024. január 31. napjáig kijelöli. 
 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető 
Határidő:   azonnal (közlés)     Végrehajtva 
 
12/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat (ZÁRT): 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése …. Kaposvár, …. szám alatti lakosok kérelmének 
helyt ad és részükre a Kaposvár, …. ajtószám alatti 1,5 szobás, összkomfortos bérlakást 2019. 
február 01. napjától 2020. június 30. napjáig kijelöli. 
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Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető 
Határidő:  azonnal (közlés)      Végrehajtva 
 
13/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat (ZÁRT): 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése … Kaposvár, … ajtószám alatti lakosok kérelmének 
helyt ad és részükre a Kaposvár, …. ajtószám alatti 1,5 szobás, összkomfortos bérlakást 2019. 
február 16. napjától 2024. február 15. napjáig kijelöli. 
 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető 
Határidő:   azonnal (közlés)     Végrehajtva 
 
14/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat (ZÁRT): 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése … Kaposvár, …. ajtószám alatti lakos kérelmének 
helyt ad és részére a Kaposvár, … ajtószám alatti 1,5 szobás, összkomfortos bérlakást 2019. 
február 16. napjától 2024. február 15. napjáig kijelöli. 
 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető 
Határidő:   azonnal (közlés)     Végrehajtva 
 
15/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat (ZÁRT): 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése … Kaposvár, …. ajtószám alatti lakos kérelmének 
helyt ad és részére a Kaposvár, … ajtószám alatti 1 szobás, összkomfortos bérlakást 2019. 
január 22. napjától 2022. január 21. napjáig kijelöli. 
 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető 
Határidő:   azonnal (közlés)     Végrehajtva 
 
16/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat (ZÁRT): 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése … Kaposvár, …. ajtószám alatti lakosok kérelmének 
helyt ad és részükre a Kaposvár, …. ajtószám alatti 1+2 félszobás, összkomfortos bérlakást 
2019. február 01. napjától 2024. január 31. napjáig kijelöli. 
 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető 
Határidő:   azonnal (közlés)     Végrehajtva 
 
17/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat (ZÁRT): 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése …. Kaposvár, …. ajtószám alatti lakosok 
kérelmének helyt ad és részükre a Kaposvár, …. ajtószám alatti 2 szobás, összkomfortos 
bérlakást 2019. január 02. napjától 2024. január 01. napjáig kijelöli. 
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Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető 
Határidő:   azonnal (közlés)     Végrehajtva 
  
21/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetését megállapító rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő 
határozatokat hozta: 
 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az állami támogatással épített bérlakások bevétellel 
nem fedezett fenntartási, működési és felújítási kiadásaihoz a Nyugdíjasháznál és a 
Nádasdi – Csillag utcai 20 db bérlakásnál hiányzó 19.216 e Ft összeget a bérlakás 
számlák céltartalékban elkülönített, kötött célú maradványa terhére átcsoportosítja. A 
többlettel rendelkező elkülönített számlákról az átvezetés a számlák 2018. december 31-
ei egyenlege arányában történjen meg. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató    
Határidő:             2019. március 31.      Végrehajtva 

 
11. A Közgyűlés a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Balogh Beáta igazgató    
Határidő:             azonnal      Végrehajtva 

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

Zrt.-vel szemben 1.328.764 Ft, a Ruf Carni s.p.a-val szemben 53.947 Ft 2013. 
december 31. és 2019. február 5. között keletkezett késedelmi kamat követelésről 
lemond. 

 
Felelős:    Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Balogh Beáta gazdasági igazgató   
Határidő:   azonnal      Végrehajtva 

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

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Településképi arculati kézikönyv és 
Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 
módosításának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 
 

1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Településképi arculati kézikönyv és 
Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 
módosítása kapcsán lefolytatott partnerségi és szakhatósági egyeztetést az előterjesztés 
1. melléklete szerinti jegyzőkönyvvel elfogadja és lezárja. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész   Végrehajtva 
Határidő:            azonnal 
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2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Településképi arculati kézikönyvét 
az előterjesztés 2. melléklete szerinti térképpel módosítja. 
 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész   Végrehajtva 
Határidő:            azonnal 

 
23/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a rezsiköltség emelését 2019. március 
1-től a bölcsődei és az óvodai étkezéshez kapcsolódóan 11,6 %-os, az általános iskolai, 
középiskolai és szociális étkezéshez kapcsolódóan 11,5 %-os mértékkel jóváhagyja. 

 
Felelős:              dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató      
Határidő:           2019. március 1.        Végrehajtva 
 
24/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az óvodavezetői (magasabb vezetői) 
beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint 
határozott: 
 
3. A Közgyűlés az óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására pályázatot hirdet az 

alábbi tartalommal: 
 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
pályázatot hirdet 

 
óvodavezető (magasabb vezető)  

beosztás ellátására 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 
öt évre szól, 2019. augusztus 16. napjától 2024. augusztus 15. napjáig.  
 
A munkavégzés helye: 
Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Kaposvár, Toponári u. 49. 
Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda Kaposvár, Petőfi S. u. 20. 
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A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A köznevelési törvény 69.§-ában meghatározottak, különösen: az intézmény vezetője felel az 
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói 
jogot a munkatársak felett. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

 óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség; 
 pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 
 legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás 

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat; 
 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás; 

 büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt.  

 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás 

idejére szóló 5 éves vezetési program, 
 érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata, 
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 
továbbításához; 

 előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a magasabb vezetői beosztás 
ellátására megbízást megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz; 

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a vezetői megbízásról szóló előterjesztés 
tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kívánja –e. 

 
A magasabb vezető beosztás ellátására benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a 
vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre jogosultak 
által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye 
közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honlapján közzétételre kerül. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 22. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gróf Regina irodavezető nyújt, a 
+36 82 501-540-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
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Személyesen vagy postai úton, az eredeti pályázati anyag Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármestere részére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) – a borítékon 
feltüntetve a „Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda vezetői pályázat” vagy a 
„Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda vezetői pályázat” megjelölést. A pályázati anyagot 
csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani. A pályázat második példányát az eredetivel 
megegyező tartalommal a human@kaposvar.hu email címre - Times New Roman betűtípus, 
12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva – is meg kell 
küldeni. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők 
véleményezik, a pályázókat a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság meghallgatja. 
Ezt követően dönt Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a megbízásról. 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 6. 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 23. 
 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 
 

 Oktatási és Kulturális Közlöny – 2019 március-áprilisi száma 
 www.kaposvar.hu internetes oldal – 2019. március 23. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető   Végrehajtva 
Határidő. 2019. március 23. 

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

Központi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásai ellátására a 
nevelőtestületek elutasító véleménye esetén a 3. pont szerinti adattartalommal hirdeti 
meg a pályázatot. 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető   Végrehajtva 
Határidő. 2019. március 14. (nevelőtestületi vélemények kikérése) 
 2019. március 23. (pályázat meghirdetése) 

 
25/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat 

tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények pályázat 
során érvényesítendő minimális bérleti díjait 2019. március 1. napjától az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 
Nem lakás céljára szolgáló helyiség és egyéb 
bérlemény típusok 

díjövezet 
I. II. III. IV. 

Ft/m2/év +rezsi 
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“A” bár, mulató 95.529 76.666 63.619 38.090 
“B” Pénzintézeti és pénzügyi tevékenység céljára 63.619 50.991 38.132 31.711 

“C” üzlet, iroda 
-      galéria 2,5 m belmagasság alatt                                                                                            

- üzlethez kapcsolódó pince 
- udvari belsőben elhelyezkedő üzlet 
- alapvető ellátást biztosító élelmiszer jellegű 

vegyesbolt 
- üresen álló helyiség átmeneti jelleggel történő 

kulturális, művészeti és közösségi célú 
hasznosítása  

 
Helyben készített meleg étkezést nyújtó 
vendéglátó tevékenység céljára (étterem, 
vendéglő) 
Az egységhez kapcsolódó pince 
Melegkonyhával nem rendelkező egyéb 
vendéglátó tevékenység céljára  
Az egységhez kapcsolódó pince 

31.711 
12.628 

6.315 
25.176 
28.539 

 
1.925 

 
 
 
 

31.711 
 

6.317 
 

47.665 
9.495 

25.689 
6.423 
3.210 

20.551 
23.121 

 
1.262 

 
 
 
 

25.689 
 

3.212 
 

38.340 
4.793 

19.252 
3.009 
1.505 

15.402 
17.327 

 
- 
 
 
 
 

19.252 
 

1.506 
 

28.692 
2.243 

12.628 
2.606 
1.304 

10.103 
11.366 

 
- 
 
 
 
 

12.628 
 

1.304 
 

22.170 
2.288 

“D” műhelyek, oktatási, kulturális, művelődési, 
egészségügyi, szociális, sport és közösségi célú 
helyiségek, üléstermek, garázsok 

19.252 12.628 6.423 3.009 

“E” raktárak, egyéb gazdasági helyiségek 12.628 6.423 3.009 2.606 
 Ft/pavilon + rezsi 
“F” Noszlopy G. utcai közterületi elárusító pavilon 

- bérleti díja Ft/hó/db 
- bérleti díja rendezvényhez kapcsolódó, eseti, 

legfeljebb 10 napra Ft/nap/db 

 
10.280 

5.140 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

Földterületek  Ft/m2/év 
“G” beépített telekingatlan és felépítmény által 

elfoglalt földterület 
1.152 1.065 959 882 

“H” beépítetlen terület 19 19 16 6 
“I” szántó művelésű ingatlanok  3,- (haszonbérleti díj) 
“J” rét, legelő művelésű ingatlanok 3,- (haszonbérleti díj) 
“K” egyéb művelésű ingatlanok (kert, szőlő, 

gyümölcsös stb.), zárkerti ingatlanok, külterületi 
beépített ingatlanok 

 
4,- (haszonbérleti díj) 

“L” beépítetlen terület – mezőgazdasági célú 
hasznosítás esetén 

 
3,-  

 
A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 

Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató   Végrehajtva 
Határidő: 2019. március 1. 
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2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján hasznosított 
ingatlanai – elhelyezkedésük szerint – az alábbi díjövezetekbe kerülnek besorolásra: 
I. díjövezet: Történelmi városmag (a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 

általános szabályairól szóló önkormányzati rendelet I. Övezet A. pontja)  
II. díjövezet: Városközpont (a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet I. Övezet B., C. és D. pontja) 
III. díjövezet: Családi házas, alacsony szintszámú lakóterületek övezet (a közterület 

rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet II. Övezete)  

IV. díjövezet: Lakótelepek (a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet III., IV. Övezete) 

 
      Felelős:                  Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:      Balogh Beáta igazgató     
      Határidő:                2019. március 1.      Végrehajtva 
 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy bérbeadás útján hasznosított 
ingatlanainál – a pályáztatást megelőző egyedi műszaki állapotfelmérés alapján – a helyiség 
műszaki állapota függvényében az 1. pontban meghatározott bérleti díj minimum 
számításakor az alábbi szorzószámokat kell alkalmazni: 
 

Állapot Szorzó 
Jó 1,00 
Közepes 0,85 
Rossz 0,70 

 
       Felelős:              Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:        Balogh Beáta igazgató   
       Határidő:             2019. március 1.   Végrehajtva 
 
4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Rendezvényházban 2019. március 

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

 
     a.) 

Megnevezés Díj 
Bérleti díj 17.500 Ft/óra + rezsi költség  
Rezsi költség 32.500 Ft/óra + végtakarítás 
Végtakarítási díj 50 fő alatt           5.000 Ft 

100 főig              7.000 Ft 
200 főig            10.000 Ft 
200 fő felett      15.000 Ft 

Előtér bérleti díja munkaidőben 
Előtér rezsi költsége  

6.000 Ft/óra  
6.000 Ft/óra 
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Pótdíjak: 
- hangtechnika (kezelő személyzettel) 
- fénytechnika (kezelő személyzettel) 
- tolmácsberendezés bérleti díj 
- tolmácsberendezés vevőkészülék 

bérleti díj 
- ruhatáros (100 főig 1 fő, 100 felett 2 fő) 
- jegykezelő (igény esetén) 
- nézőtér átrendezés (kiegyenlített 

nézőtér) 
- előtér bérbeadása nyitvatartási időn 

kívül 
= 1 fő munkatárs bére járulékkal 
együtt 
= 1 fő technikus bére járulékkal együtt 
    (igény szerint) 

 
5.500 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
9.250 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
12.000 Ft + ÁFA/nap 
1.000 Ft + ÁFA/db/nap 
 
1.600 Ft/fő/óra 
1.600 Ft/fő/óra 
51.200 Ft 
 
 
 
3.500 Ft/óra 
 
3.500 Ft/óra 

Felárak  
- személyes közreműködés díjánál (7.30 

– 16.00-ig terjedő munkaidőn túl 
munkanapokon 

- hétvégén és ünnepnapokon) 
- rezsiköltségnél 
- hangtechnika pótdíjnál 
- fénytechnika pótdíjnál 

 
 
 
+ 50 % 
+ 100 % 
5.700 Ft/óra + végtakarítás költsége 
3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 
3.000 Ft/óra + 6.000 Ft fix díj 

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

bérlet esetén) 
b) “Egész napos bérlet” (6 órát meghaladó 

időtartamú rendezvény) 
A kedvezmények nem vonatkoznak a 
pótdíjakra és felárakra. 

 
4 órai bérleti díj + 3 órai rezsiköltség 
 
8 órai bérleti díj + 6 órai rezsiköltség 

Önkormányzati intézmények kiemelt 
rendezvényei részére  
Polgármesteri engedéllyel 

térítésmentes a rezsiköltség megfizetése 
mellett + végtakarítás 
 

      

A bérleti díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 

 
    Bérleti díj térítése ellenében az épületben tartható rendezvények: az épülethez méltó 

konferenciák, kulturális rendezvények, nívós szórakoztató műsorok, zártkörű rendezvények. 
     Rendezvényházból kizárt rendezvények: bálok és hagyományos néptánc műsorok. 
 
     Felelős:  Szita Károly polgármester 
     Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens  Végrehajtva 
   Szalay Lilla igazgató 
     Határidő:  2019. március 1. 
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     b.)  A létesítményt ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, és ingyenesen szolgálja 
az alábbi rendezvényeket: 

            Filharmónia Nonprofit Kft:  
- előadás 
- hangbeállás 

                 
            Gyermekszínházi előadások  

            Szárnyas Szó Alapítvány Vikár Béla Vegyeskara 
- előadás  
- főpróba 

  

            Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt rendezvényei 

            Nemzetközi Kamarazenei fesztivál rendezvényei 

 Déryné Vándorszíntársulat 
- évközi előadásokra felkészülés  
- próbák az utánpótláscsoporttal (kedd délutánonként 90 perc  

időtartamban) 
-  

        Felelős:  Szita Károly polgármester 
- Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
-    Szalay Lilla igazgató      Végrehajtva 
- Határidő:  2019. március 1. 

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

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség és végtakarítási díj megtérítése ellenében 
használhatják kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A rezsi költséget a bérleti díjhoz 
kapcsolódó járulékos költségként kell megtéríteni.  

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

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják kiemelt 
rendezvényeikhez az épületet. 

           Önkormányzat és önkormányzati intézmény kiemelt rendezvényei tartása céljára szóló  
épület-használat engedélyezése a kulturális referens és a Rendezvényházat üzemeltető 
intézményvezető közös szakmai javaslata alapján, a jegyző ellenjegyzése mellett a 
Polgármester hatásköre. 

  
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
    Szalay Lilla igazgató     Végrehajtva 
 Határidő:  2019. március 1. 
 
5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Együd Árpád Kulturális Központ épületében 

2019. március 1. napjától alkalmazandó minimális díjakat és adható kedvezményeket az 
alábbiak szerint határozza meg:  
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a.) 
Megnevezés Díj Rezsi 
Színházterem (500 m2, 450 fő) 17.500,-Ft/óra 27.500,-Ft/óra (tartalmazza a 

fény- és hangtechnikai 
költségek) 
Végtakarítási díj: 
  50 fő alatt        5.000 Ft 
100 főig              7.000 Ft 
200 főig            10.000 Ft 
200 fő felett      15.000 Ft 

Kisterem (50 m2, 50 fő alatt) 2.400,-Ft/óra  1.600,-Ft/óra  
Nagyterem (50 m2 felett, 50-100 
fő) 

2.800,-Ft/óra 3.200,-Ft/óra  

AULA-STÚDIÓ színházterem 7.000,-Ft/óra 8.000,-Ft/óra 
Pótdíjak: (bér + járulék) 

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

- jegykezelő (igény esetén) 
- portás 
- 1 fő munkatárs (igény 

esetén) 
- hang- és fénytechnika 1 

fő (igény esetén) 
- 1 fő gondnok  

 
1.600,-Ft/fő/óra 
 
1.600,-Ft/fő/óra 
1.600,-Ft/fő/óra 
3.500,- Ft/óra 
 
3.500,- Ft/óra 
 
3.500,- Ft/óra 

 

Felár a személyes közreműködés 
díjánál hétvégén és 
ünnepnapokon 

 
+ 100% 

 

Felár a személyes közreműködés 
díjánál munkanapokon, 
munkaidőn túl 

 
+ 50% 

 

Bérleti díj kedvezmények 
kizárólag a Színházteremre 
vonatkozóan: 
      a.) Fél napos bérlet (3-6 óra   

időtartamú bérlet esetén) 
        
    b.) „Egész napos bérlet” (6 

órát meghaladó időtartamú 
rendezvény) 

A kedvezmények nem 
vonatkoznak a pótdíjakra és 
felárakra. 

 
 
 
4 órai bérleti díj 
 
 
8 órai bérleti díj 

 
 
 
3 órai rezsiköltség 
 
 
6 órai rezsiköltség 

Önkormányzati intézmények 
kiemelt rendezvényei részére 
polgármesteri engedéllyel 
(Színházterem) 

 
 

 
27.500,-Ft/óra 

 
    A bérleti díjak az Áfa összegét nem tartalmazzák.  
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 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
    Szalay Lilla igazgató     Végrehajtva 
 Határidő:  2019. március 1. 
 
      b.) Önkormányzati intézmények, a Kaposvári Tankerületi Központhoz tartozó kaposvári 

székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények és 
Kaposvár Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatai kedvezményesen, a rezsi 
költség megtérítése ellenében használhatják a kiemelt rendezvényeikhez az épületet. A 
rezsi költséget a bérleti díjhoz kapcsolódó járulékos költségként kell megtéríteni.  

 
A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári 
székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények 
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják kiemelt 
rendezvényeikhez az épületet. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
    Szalay Lilla igazgató     Végrehajtva 
 Határidő:  2019. március 1. 
 
    c.) A rendezvénytermeket az intézményben rendszeresen működő civil szervezetek, 

csoportok meghatározott időben térítésmentesen használhatják. Eseti rendezvények 
tartásakor rezsi költség megtérítése kötelező számukra a bérleti díjhoz kapcsolódó 
járulékos költségként. 

 
 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
    Szalay Lilla igazgató 
 Határidő:  2019. március 1.     Végrehajtva 
 
 
6.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában  

2019. március 1. napjától alkalmazandó minimális bérleti díjakat és adható 
kedvezményeket az alábbiak szerint határozza meg: 

 
      a) Egyes létesítmények bérleti díja   
      

Egyes létesítmények cél bérleti díj 
Körcsarnok sportrendezvényre 6.800,-Ft/óra 

egyéb rendezvényre 17.000,-Ft/óra 
Körcsarnok 
tanácsterme 

 3.000,-Ft/óra 

RG edzőcsarnok balett-
terme 

sportrendezvényre 6.400,-Ft/óra 
egyéb rendezvényre 16.000,-Ft/óra 

RG edzőcsarnok 
lefüggönyözhető 1/3 
részei 

tanfolyamok számára 1.800,-Ft/óra 

Asztalitenisz csarnok, 
Kinizsi edzőcsarnok 

sportrendezvényre, edzésre, 
szabadidősportra 

  2.600,-Ft/óra 



2019.04.18. 13:10 J:\work\Törzskari Iroda\Bérczi Antal\Ellenorzott kiteheto\04.25\21.docx dr. Bérczi Antal     31/35 

egyéb rendezvényre   6.500,-Ft/óra 
Kinizsi edzőcsarnok emeleti edzőterem   1.800,-Ft/óra 
Kinizsi edzőcsarnok iroda 25.197,-Ft/hó 
Szabadtéri pályák atlétikai pálya (öltöző 

nélkül) 
  4.200,-Ft/óra 

öltöző   2.400,-Ft/alkalom 
egyéb szabadtéri területek megegyezés szerint 
műfüves pálya (42m x 22m) 
06:00-22:00 
08:00-15:00 

 
5.000,-Ft/óra 
ingyenes 
(iskolák számára, nevelő 
felügyeletével, előre 
bejelentkezve) 

világítás 1.600,-Ft / óra (félóra a díj 
50%-a) 

Legalább 10 alkalomra vonatkozó bérlés esetén 20% 
kedvezmény jár a bérleti díjból.  
(A lefoglalt alkalmak fizetendőek, kivétel, ha bérlő 3 
munkanappal előbb írásban mondja le azt.) 
Városi Kispályás és Középiskolai Bajnokság számára 50%   
kedvezmény jár (bajnoki évadonként minimum 200 óra 
bérlés esetén). 

evezős tanmedence  650,- Ft/óra 
 
       A bérleti díjak az Áfa összegét nem tartalmazzák.  
 

       Egyéb rendezvények esetén a berendezés és bontás idejére az egyéb rendezvényekre 
vonatkozó díjak 50 %-a fizetendő. 
Ha a rendezvényre munkaidőn kívül kerül sor, akkor az intézmény a felszámított 
önköltségen, bérleti díjon felül kiszolgálási díjat számíthat fel. 

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

ig önkormányzati fenntartású intézmények kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése 
ellenében használhatják a létesítményeket. A rezsi költséget a bérleti díjhoz kapcsolódó 
járulékos költségként kell megtéríteni.   

 

A 2015. július 01. napjától a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó kaposvári 
székhelyű és 2012. december 31-ig önkormányzati fenntartású intézmények  
kedvezményesen, a rezsi költség megtérítése ellenében használhatják a létesítményeket. 

 

       Felelős:                   Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:             Péterné Szarka Klára sport referens 
                  Dér Tamás igazgató   Végrehajtva 
       Határidő:                       2019. március 1. 
 
       b) Egyes létesítmények ingyenes használata  
 

A létesítményeket ingyenesen használhatják az alábbi szervezetek, egyesületek és 
ingyenesen szolgálja az alábbi rendezvényeket azzal, hogy a hatályos Áfa-törvény szerinti 
adóköteles tevékenységek után a forgalmi adót az ingyenes használónak meg kell fizetnie. 
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Sportszervezetek: 
-  Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. (Körcsarnok),  
-  FINO Kaposvári Röplabda SE (Körcsarnok) 
-  Kaposvári Röplabda Akadémia (Körcsarnok),  
-  1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club (Körcsarnok),  
-   Lovasakadémia SC Ritmikus Gimnasztikai Szakosztálya – ritmikus gimnasztika   

versenyzők (RG csarnok),  
-  Kaposvári Nehézatlétikai SE – birkózók (RG csarnok), 
-  Kaposvári Nehézatlétikai SE –  jiujitsu, aikido (Kinizsi edzőcsarnok),  
- Kaposvári Judo Klub Egyesület – judo (Kinizsi edzőcsarnok) 
-  ÉPÍTŐK Atlétika Club (Atlétika pálya),  
-  FAVORIT Atlétika Club (Atlétika pálya),  
-  Kaposvári Atlétika Club (Atlétika pálya),  
-  Kaposvári Vízügyi SC (Evezős tanmedence),  
-  Kaposvári Asztalitenisz Club (Asztalitenisz csarnok),  
-  Kaposvári Kosárlabdázók Köre Sportegyesület. 

 
  Szabadtéri létesítmények kivéve a műfüves pálya: 
-  Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (fizikai felmérő tesztek, versenyek  

céljára) 
-  Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 
-  Kaposvári Városi Rendőrkapitányság (fizikai felmérő tesztek, versenyek céljára) 
-  Kaposvár területén lévő óvodák, általános- és középfokú iskolák  
-  Szabadidősport 
 
       Felelős:                   Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:             Péterné Szarka Klára sport referens 
                  Dér Tamás igazgató   Végrehajtva 
       Határidő:                       2019. március 1. 
 
       c) Egyes létesítmények önköltség megfizetése melletti használata  
 
       Önkormányzati védnökséget élvező rendezvény esetén a létesítmény kedvezményesen, 

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

sport referens és a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola igazgatójának közös szakmai 
javaslata alapján, a jegyző ellenjegyzése mellett a Polgármester hatásköre. 

 
       Felelős:                   Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:             Péterné Szarka Klára sport referens 
                  Dér Tamás igazgató   Végrehajtva 
       Határidő:                       2019. március 1. 
 
7. Önkormányzati költségvetési szerv kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú helyiség, 

vagyontárgy, amennyiben arra jelen határozat egyedi bérleti díjtételt nem tartalmaz, 
folyamatos pályázati kiírás alapján a rezsiköltség + Áfa mellett az intézményvezető által 
jóváhagyott szabályzatban meghatározott díjtétellel adható bérbe.  
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Állami- vagy önkormányzati közfeladathoz kapcsolódó használat esetén a polgármester 
javaslatára az intézmény vezetője a rezsiköltség + Áfa fizetése mellett a használat díjának 
megfizetését részben vagy egészben elengedheti. 

 
       Felelős:                     Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:        költségvétési szervek vezetői 
       Határidő:                  2019. március 1.   
   Végrehajtva 

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

Város Önkormányzata által a nem lakás céljára szolgáló ingatlanokra és egyéb 
bérleményekre kötött bérleti szerződések esetén érvényesíti a  2018. évre vonatkozó 102,8 
% mértékű inflációt.   

 
       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta igazgató   
       Határidő:           2019. március 31.   Végrehajtva 
 
9.  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati    

intézményekben dolgozók foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát ellátó orvosok e 
tevékenységük során az orvosi rendelőket ingyenesen használják a rendelők 
rezsiköltségének a praxist üzemeltető orvos részére történő megfizetése mellett.   
Amennyiben a bérleti díjat Áfa fizetési kötelezettség terheli, az Áfa összegét az orvosoknak 
meg kell fizetniük. 

 
Felelős:               Szita Károly polgármester    
Közreműködik:         Balogh Beáta igazgató   Végrehajtva 
              Sziberné Fehér Éva igazgató 
Határidő:                   2019. március 1. 

 
26/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a 

Kaposvár, Fő u. 14. szám alatti épület 189 m2 alapterületű üzlethelyiségének bérleti jogát 
2019. március 01. napjától 2019. március 31. napjáig Kőrösiné Csillag Tünde Zdenka 
e.v.( 7400 Kaposvár, Esze T. u. 4.) szabaduló játék rendezése tevékenység céljára átadja 
Molnár Gábor e.v. (7400 Kaposvár, Bartók B. u. 120.) részére, a bérleti jogot átadót 
megillető jogok és terhelő kötelezettségek összességének átruházásával.  

       A bérleti szerződést átruházó megállapodás aláírására a Közgyűlés a Polgármestert 
felhatalmazza. 

       Felelős:             Szita Károly polgármester  
       Közreműködik:       Balogh Beáta gazdasági igazgató   
       Határidő:            2018. március 15.   Végrehajtva 
 
28/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi Kaposvári Farsang – Dorottya 
Napok programjainak szervezésével megbízza az Együd Árpád Kulturális Központot. A 
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rendezvény megrendezéséhez az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében foglaltak 
szerint 2900 E Ft összegű forrást biztosít az intézmény költségvetésében.  
 

Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
Balogh Beáta igazgató     
Szalay Lilla igazgató      Végrehajtva 

Határidő:  2019. február 22. 
 
29/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a polgármester 2019. évi, 
összesen 100  nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

2019. március 1. napjától 2019. április 12. napjáig – 30 nap 
2019. június 3. napjától 2019. szeptember 10. napjáig – 70 nap 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző  
Határidő: folyamatos 

Polgármester úr a februári közgyűlés óta nem volt szabadságon. 
 
31/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködő: dr. Farkas Edit aljegyző     Végrehajtva 
Határidő:  azonnal 
 
37/2019. (II. 28.) önkormányzati határozat: (ZÁRT): 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése … Kaposvár, ... ajtószám alatti lakos kérelmének 
helyt ad és részére a Kaposvár, ... ajtószám alatti 1,5 szobás, összkomfortos bérlakást 2019. 
március 01. napjától – 2024. február 29. napjáig kijelöli. 
 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Sovány Tamás Tiborné Varga Anita irodavezető 
Határidő:  azonnal (közlés)      Végrehajtva 
 
 
Kaposvár, 2019. április 15. 
 
 
 dr. Csillag Gábor 
  jegyző 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 
 
1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 227/2017. (XII. 7.) 

önkormányzati határozat határidejét 2019. június 30-ra módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. június 30. 
 
2) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 91/2018. (VI. 14.) 

önkormányzati határozat határidejét 2019. június 30-ra módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. június 30. 
 
3) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 7/2019. (I. 31.) 

önkormányzati határozat 7. pontjának határidejét 2019. május 31-re módosítja. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2019. május 31. 
 
4) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a polgármester 2019. évi 

szabadságának ütemezésére adott tájékoztatatást. 
 

 Felelős:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 Határidő:  folyamatos 
 


