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KAPOS VÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS  KÖZGYŰLÉSÉNEK 
VAGYONGAZDÁLKODÁS I ÉS TURISZTIKAI BIZOTTS ÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai 
Bizottsága  2010. április 22-én Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalban megtartott 
üléséről.  
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Pintér Attila tanácsnok köszöntötte a résztvevőket.  
M egállapította, hogy az ülésen 13 fő bizottsági tag jelen van, a bizottsági ülés határozatképes. 
M egkérdezte a Bizottság tagjait, a meghívóban és meghívó kiegészítésben szereplő napirendeken 
kívül van-e más napirend tárgyalására javaslat?  
 
Egyéb napirend tárgyalására a Bizottság tagjai nem tettek javaslatot. 
Pintér Attila tanácsnok javasolta napirendre felvenni a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző 
Iskola és Gimnázium tanműhelyei bérüzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírásról, valamint a 
Kaposvár, Fő u. 4. sz. alatt lévő Stühmer Kávéház hasznosításáról szóló előterjesztéseket, továbbá 
javasolta a Kaposvár, Fő u. 93. szám alatt lévő „Diplomások  Háza” pályázatok bírálatáról        
szóló előterjesztést zárt ülésen tárgyalni.  
 
Szavazás a meghívóban és meghívó kiegészítésben szereplő, valamint a felvételre javasolt 
napirendek tárgyalásáról és zárt ülés tartásáról: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
37/2010. (IV.22.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága a 
meghívóban és meghívó kiegészítésben szereplő napirendek tárgyalását jóváhagyta, a Kinizsi Pál 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium tanműhelyei bérüzemeltetésére vonatkozó 
pályázati kiírásról, valamint a Kaposvár, Fő u. 4. sz. alatt lévő Stühmer Kávéház hasznosításáról 
szóló előterjesztéseket napirendjére vette. A Bizottság úgy határozott, hogy a Kaposvár, Fő u. 93. 
szám alatt lévő „Diplomások Háza” pályázatok bírálatáról szóló előterjesztést zárt ülésen 
tárgyalja.  
 
 
NAPIREND: 
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I. Közgyűlési előterjesztések véleményezése: 

 
1. Előterjesztés az  Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, 

a 2009. évi pénzmaradvány megállapítása    
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: M olnár György igazgató 

 
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

4/2010.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról  
és előterjesztés kiegészítésről              
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 

 

3. Előterjesztés a S omogy Megyei Temetkezési S zolgáltató Kft. 
üzletrészének esetleges megvásárlásáról            
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 

 
4. Előterjesztés Kaposvár Építési S zabályzatának módosításáról         

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: ifj. Horváth János városi főépítész 

 
5. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott  

támogatási formákról szóló – többször módosított – 51/2007.(XI.14.)  
      önkormányzati rendelet módosításáról             

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
6. Előterjesztés az új piac és vásárcsarnok üzemeltetéséről        

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: M olnár György igazgató 
 

7. Előterjesztés a Vásártéri út – 9069/4 hrsz-ú – Keleti telekhatárának rendezése 
a volt Mercedes S zalon telekhatára mentén            
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
8. Előterjesztés a Kőrösi Cs. S. utcában lévő 9659 hrsz-ú, használaton kívüli út 

elidegenítéséről                
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
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Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
9. Előterjesztés a kaposkeresztúri 0128/2 és a kaposújlaki 09 hrsz-ú vízmű  

területek térítésmentes átvételéről             
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
10. Előterjesztés üresen álló bérlakások állományból történő kivonásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 

11. Előterjesztés a BITT Kft. részletfizetési kérelméről          
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
12. Előterjesztés a Kinizsi Pál Élelmiszeripari S zakképző Iskola és 

Gimnázium tanműhelyei bérüzemeltetésére vonatkozó 
pályázat kiírásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
13. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 4. sz. alatt lévő S tühmer Kávéház  

hasznosításáról          
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
 

II. A Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések: 
 
1./ Előterjesztés a Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret  
     pályázati kiírásáról     

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
      Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
 
2./  Előterjesztés a Lakáscélú Támogatási Keret pályázati kiírásáról 

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
      Közreműködik:  Sárdi Péter igazgató 
 
3./  Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 93. szám alatt lévő „Diplomások 
      Háza” pályázatok bírálatáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
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Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
I.  Közgyűlési előterjesztések véleményezése: 

 
1./ Előterjesztés az  Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2009. évi 
pénzmaradvány megállapításáról    

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzott el. Pintér Attila 
tanácsnok javasolta, hogy a határozati javaslat 1./ pontjáról a Bizottság külön szavazzon. 
 
Szavazati arány a határozati javaslat 1./ pontjára: 11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Szavazati arány a határozati javaslat 2-7./ pontjaira: 11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Szavazati arány rendelettervezetre: 10 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
38/2010. (IV.22.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága az  
„Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2009. évi pénzmaradvány 
megállapításáról” című előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és rendelettervezetet 
támogatja.  
 
2./  Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.2.) 
önkormányzati rendelet módosításáról         
 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés nem hangzott el. 
 
Csizi László képviselő elmondta, hogy a járdafelújítást messzemenőleg támogatja bármikor, 
bármilyen mértékben. A szavazáskor tartózkodni fog, mert az előterjesztésben foglaltaknál 
fontosabb feladatok is lennének más helyeken. 
 
Szavazati arány a kiegészítő előterjesztés határozati javaslatára: 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Szavazati arány rendelettervezetre: 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
39/2010. (IV.22.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága az  
„Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.2.) önkormányzati rendelet 
módosításáról„ című előterjesztést és előterjesztés kiegészítést megtárgyalta, a határozati 
javaslatot és rendelettervezetet támogatja.  
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3./ Előterjesztés a S omogy Megyei Temetkezési S zolgáltató Kft. üzletrészének esetleges 
megvásárlásáról            
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés nem hangzott el. 
 
Franczia Miklós bizottsági tag megkérdezte, hogy milyen mértékű lesz önkormányzatunk 
tulajdoni többsége? 
 

Molnár György gazdasági igazgató válaszában elmondta, hogy miután nincs nála az 
előterjesztés, pontosan nem tudja megmondani, de 50 % fölé kerül a tulajdoni arány. 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
40/2010. (IV.22.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága a  
„Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. üzletrészének esetleges megvásárlásáról„ című 
előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot támogatja.  
 
 
4./ Előterjesztés Kaposvár Építési S zabályzatának módosításáról         
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. A 
Bizottság vita nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Szavazati arány határozati javaslatára: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Szavazati arány rendelettervezetre: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
41/2010. (IV.22.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága a  
„Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról„ című előterjesztést megtárgyalta, a határozati 
javaslatot és rendelettervezetet támogatja.  
 
 
5./  Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló – többször módosított – 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról             
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. A 
Bizottság vita nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Szavazati arány rendelettervezetre: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
42/2010. (IV.22.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága a  
„”Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló – többször 
módosított – 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról„ című előterjesztést 
megtárgyalta és a rendelettervezetet támogatja.  
 
 
6./  Előterjesztés az új piac és vásárcsarnok üzemeltetéséről     
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés nem hangzott el. 
 
Jurmann Béla képviselő megkérdezte, miért pont a Kapos-Fürdő Kft. lesz az üzemeltető, más 
Kft-je is van városnak. 
 

Molnár György gazdasági igazgató válaszában elmondta, a Jégcsarnok Kft-t azért nem akartuk 
megbízni a működtetéssel, mert a lízing-cég további igényt támaszthat. A Deseda Kft. formálisan 
működik, nem alkalmas a tevékenység bővítésre. Kizárásos alapon maradt a Kapos-Fürdő Kft. 
Átmeneti megoldásról van szó, a továbbiakban holdingként működne a Vásárcsarnok is. 
 
Csizi László képviselő elmondta, hogy a parkolók üzemeltetése is a Kft. feladata lesz. Nem lesz 
érvényesíthető semmiféle kedvezmény. Javasolta erről tájékoztatni a lakosságot. 
 
Molnár György gazdasági igazgató válaszában elmondta, nem közterületi parkolóról van szó, 
zárt parkolóként fog üzemelni, mint pl. a Corso Üzletház parkolói. 
 
S árdi Péter vagyongazdálkodási és marketing igazgató megköszönte Csizi képviselő úr 
észrevételét, meg fogjuk adni a lakossági tájékoztatást. 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Szavazati arány rendelettervezetre: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
43/2010. (IV.22.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága az  
„új piac és vásárcsarnok üzemeltetéséről„ című előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot 
és rendelettervezetet támogatja.  
 

 
7./  Előterjesztés a Vásártéri út – 9069/4 hrsz-ú – Keleti telekhatárának rendezése a volt 
Mercedes Szalon telekhatára mentén       
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. A 
Bizottság vita nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
44/2010. (IV.22.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága a  
„Vásártéri út – 9069/4 hrsz-ú – Keleti telekhatárának rendezése a volt Mercedes Szalon telekhatára 
mentén„ című előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot támogatja.  
 
 
8./  Előterjesztés a Kőrösi Cs. S . utcában lévő 9659 hrsz-ú, használaton kívüli út 
elidegenítéséről                

  
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. A 
Bizottság vita nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
45/2010. (IV.22.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága a  
„Kőrösi Cs. S. utcában lévő 9659 hrsz-ú, használaton kívüli út elidegenítéséről„ című előterjesztést 
megtárgyalta és a határozati javaslatot támogatja.  
 
 
9./  Előterjesztés a kaposkeresztúri 0128/2 és a kaposújlaki 09 hrsz-ú vízmű területek 
térítésmentes átvételéről             
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. A 
Bizottság vita nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Szavazati arány határozati javaslatra: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
46/2010. (IV.22.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága a  
„kaposkeresztúri 0128/2 és a kaposújlaki 09 hrsz-ú vízmű területek térítésmentes átvételéről„ 
című előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot támogatja.  
 
 
10./  Előterjesztés üresen álló bérlakások állományból történő kivonásáról 
 
S árdi Péter vagyongazdálkodási és marketing igazgató elmondta, hogy több bizottság 
tárgyalta az előterjesztést, némi félreértés volt. Nem a jövőbeni hasznosításról kell dönteni, most 
csak arról, hogy a bérlakásállományból törlésre kerüljenek a lakások. A hasznosítás későbbi 
előterjesztés témája lesz. 
 
Jurmann Béla képviselő megkérdezte, milyen komfortfokozatúak a lakások. 
 
S árdi Péter vagyongazdálkodási és marketing igazgató válaszában elmondta, hogy nagy 
részük üres, komfort nélküli szükséglakások. 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
47/2010. (IV.22.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága az  
„üresen álló bérlakások állományból történő kivonásáról„ című előterjesztést megtárgyalta és a 
határozati javaslatot támogatja.  
 

 
11./  Előterjesztés a BITT Kft. részletfizetési kérelméről       
 
Csizi László képviselő elfogultságát jelentette be. 
 
Pintér Attila tanácsnok a bejelentést tudomásul vette. 
 
Jurmann Béla képviselő elmondta, ha nem nyilatkozott volna a Polgármester úr, életbe lép a 
bírósági határozat. 
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S árdi Péter vagyongazdálkodási és marketing igazgató válaszában elmondta, nem akartuk 
tönkretenni a kaposvári céget. A Magyar Állam miatt nem tudta megkapni a jogos járandóságát. Ha 
nem nyilatkozunk, sikeresen járultunk volna hozzá egy kaposvári cég felszámolásához. 
 
Jurmann Béla képviselő véleménye szerint nem tettük volna tönkre a céget, ha nem 
nyilatkozunk. Utólagos jóváhagyást kér a Polgármester. 
Szavazati arány határozati javaslatra: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 fő nem szavazott 
 
48/2010. (IV.22.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága a  
„BITT Kft. részletfizetési kérelméről„ című előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot 
támogatja.  
 
 
12./  Előterjesztés a Kinizsi Pál Élelmiszeripari S zakképző Iskola és Gimnázium 
tanműhelyei bérüzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírásról 
 
S árdi Péter vagyongazdálkodási és marketing igazgató kiegészítésként elmondta, hogy az 
előterjesztéshez csatolt pályázati felhívásokat, szerződéstervezeteket, együttműködési 
megállapodásokat az Oktatási-, Gazdasági és a Vagyongazdálkodási Igazgatóság véleményezte. 
Kérte a Bizottság tagjait, hogy támogassák az előterjesztést. 
 
Dr. S zép Tamás képviselő megkérdezte, ki volt eddig az üzemeltető. 
 
S árdi Péter vagyongazdálkodási és marketing igazgató válaszában elmondta, hogy a Pék-
cukrász tanműhelyt a Tanműhely Kft., a húsipari tanműhelyt Ponekker László üzemeltette. 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
49/2010. (IV.22.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága a  
„Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium tanműhelyei bérüzemeltetésére 
vonatkozó pályázat kiírásról„ című előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot támogatja.  
 
 
13./  Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 4. sz. alatt lévő Stühmer Kávéház hasznosításáról 
         
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés nem hangzott el. 
 



2010.04.22.               C\dok.\2010\VTB.jkv.\04.22.                                                                   Gelencsér Ildikó                     10/12 

Tóth István bizottsági tag: Szeretné megköszönni, hogy megpróbáltak megtenni mindent azért, 
hogy a Kávéház működjön. Számára szomorú, hogy ilyen csúfosan ért véget. A mindennapos 
vendégek részére egy csoda volt. Az aggódás szól belőle, hogy tud-e a következő üzemeltető 
hasonló helyet biztosítani. Biztos, hogy egész Somogyban nincs több ilyen kávézó. Van-e 
lehetőség arra, hogy annyi pénzt tudjon ráfordítani a bútorzatra, hogy ugyanaz a hangulat 
visszajöjjön. 
 
Juramann Béla képviselő megkérdezte, mekkora az adósság, amit felhalmozott, milyen reményt 
lát a Hivatal ennek a behajthatóságára? 
 
S árdi Péter vagyongazdálkodási és marketing igazgató válaszában elmondta, hogy nem a 
Stühmer Kávéház veszteséges. A mai újságban is egy furcsa cikk jelent meg. Üzemeltette a Kft. a 
borozót és a kávéházat. A borozó nem áll meg a lábán. A borozóban 10 millió Ft körüli, talán 
könnyelmű beruházást hajtott végre, nem kérte a bérbeszámítást. A zeneszolgáltatás, teraszépítés 
miatt sok bejelentés érkezett, ellehetetlenítették. A borozó és a kávézó nem tudott különválni, az 
APEH felszámoltatta az adósságok miatt a Kft-t. A kávézó nem veszteséges. Kb. 800 eFt bérleti 
díjjal tartozik, illetőleg a felszámolást követően a bérleti joggal a felszámoló rendelkezik, nem tudta 
a bérlő üzemeltetni.  
Tegnap a felszámolóval történt egy nehéz tárgyalás. Le van pecsételve az üzlet, tegnap óta 
rendelkezünk a helyiség bérleti jogával is. Semmi nem került ki onnan, kivéve, amik 
közegészségügyi problémát jelentenek. A Kft. újra leadja az árumérleget a felszámolónak ezen a 
héten. Ezt követően meg kell semmisíteni a jövedéki adó alá tartozó bontott szeszes italokat, lejárt 
szavatossági idejű teát, csokoládét stb. A következő bérlő megvásárolja a felszámolótól (nem a 
Kft-től), ami hasznosítható. A bútorzat a felszámoló tulajdonát képezi. Az egész berendezést 
szeretnénk megvásárolni, hogy a kávézó a jelen állapotában maradjon meg. Külön kérdés a terasz, 
ami 550 eF-tal szerepel. A következő üzemeltető eldönti, tud-e olcsóbban teraszt készíttetni, vagy 
vegyük meg. A Stühmer márkanév változatlanul fennmarad. Reméljük, hogy a Kereskedelmi Iskola 
üzemeltetésében is a város imázs-a lesz. 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
50/2010. (IV.22.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága a  
„Kaposvár, Fő u. 4. sz. alatt lévő Stühmer Kávéház hasznosításáról„ című előterjesztést 
megtárgyalta és a határozati javaslatot támogatja.  
 

 
 

II. A Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztések: 
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1./ Előterjesztés a Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret pályázati 
kiírásáról     

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. A 
Bizottság vita nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

51/2010. (IV.22.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága a 
Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret 2010. évre vonatkozó pályázati kiírását 
jóváhagyja. 
 
Felelős:   Pintér Attila tanácsnok  
Közreműködik:  Sárdi Péter vagyongazdálkodási igazgató 
Határidő:  2010. május 15. (a pályázat közzétételére) 
 
 
2./  Előterjesztés a Lakáscélú Támogatási Keret pályázati kiírásáról 
 
 Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el. A 
Bizottság vita nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Szavazati arány határozati javaslatra: 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
52/2010. (IV.22.) Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsága úgy 
határozott, hogy a Lakáscélú Támogatási Keret 2010. évi pályázati felhívását jóváhagyja. A 
pályázat befogadása a Lakáscélú Támogatási Keret 2010. évi költségvetési előirányzata mértékéig 
folyamatos. 
 
Felelős:       Pintér Attila tanácsnok 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
Határidő:  2010. május 15. (a pályázat közzétételére) 
 

 
3./  Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 93. szám alatt lévő „Diplomások Háza” pályázatok 
bírálatáról 
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Az előterjesztést a Bizottság zárt ülésen tárgyalta, melyről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 
Több napirend nem lévén Pintér Attila tanácsnok a bizottsági ülést berekesztette. 
 
Kaposvár, 2010. április 22. 
 
 
 
 
 
                            Gelencsér Ildikó                                                  Pintér Attila 
                                     titkár                                                               tanácsnok 


