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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
PÉNZÜGYI  ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA  

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és  
Vagyongazdálkodási Bizottsága 2010. november 4-én a kaposvári Polgármesteri Hivatalban 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.  
 
A Bizottság a jelen lévő 4 fővel határozatképes. 
 
A bizottság ülését Csutor Ferenc tanácsnok úr távollétében Dér Tamás képviselő vezette.  
 
1/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodás Bizottsága 
levette napirendjéről az alábbi előterjesztést: 
 
Előterjesztés a TIPONT Kft. támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Molnár György igazgató 
 
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
I. A 2010. november 11-i közgyűlés napirendjei: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének módosításáról 

  Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
  Közreműködik:    Molnár György igazgató 
  Meghívott: Komáromi Attila ügyvezető igazgató 
   

2. Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról 
  Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
  Közreműködik:    Molnár György igazgató 
  Meghívott: Puskás Béla ügyvezető igazgató   

 
3. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról 

  Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
  Közreműködik:    Molnár György igazgató 
  Meghívott: Kereszturi János ügyvezető igazgató 
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4. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
  Közreműködik:    Molnár György igazgató 
  Meghívott: Püspök Rudolf elnök-vezérigazgató 
 

5. Előterjesztés az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony 
hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról 

  Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
  Közreműködik:    Molnár György igazgató   

      Meghívott: Ift Miklós ügyvezető igazgató 
6. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról 
  Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
  Közreműködik:    Molnár György igazgató   

 
7. Előterjesztés a rekonstrukciót követően megnyitásra kerülő városi fürdő jegyárainak 

megállapításáról, és a jelenleg alkalmazott egyéb árak módosításáról 
  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:    Molnár György igazgató 
  Meghívott: Frank József intézményvezető   

 
8. Előterjesztés a Tourinform-Kaposvár költségvetési szerv megszűntetéséről és a 

feladatai átadásáról a Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Egyesület részére 

  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:    Sárdi Péter igazgató 
  Meghívott: Csatári Józsefné elnök 
   

9. Előterjesztés a 2011-es Kaposvári Kamarazenei Fesztivál megrendezéséről 
  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:    Stickel Péter igazgató 
  Meghívott: Bolyki György fesztiváligazgató  
 

10. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díj, valamint a távhőszolgáltatási díj 
módosításának elhalasztásáról 

  Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
  Közreműködik:    Molnár György igazgató   

 
11. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
  Közreműködik:    Sárdi Péter igazgató   

 
12. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször 

módosított 35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
  Közreműködik:    Sárdi Péter igazgató   
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13. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999. (X.29.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

  Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
  Közreműködik:    Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
 

14. Előterjesztés a fizetőparkolókat üzemeltető személyek érdekeltségi rendszerének 
módosításáról 

  Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
  Közreműködik:    Hartner Rudolf Városgondnokság vezető   

15. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére nyújtott 
likviditási kölcsönkeret felemeléséről 

  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:    Molnár György igazgató   

 
16. Előterjesztés üres lakás bérlakás állományból történő kivonásáról 

  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:    Sárdi Péter igazgató   

 
17. Előterjesztés az üresen álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek ajánlatkérési 

felhívásra érkezett ajánlatokról 
  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:    Sárdi Péter igazgató   

 
18. Előterjesztés a Kaposvár, Rákóczi tér 16. sz. alatt lévő raktár elidegenítéséről 

  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:    Sárdi Péter igazgató   

 
19. Előterjesztés a Kapos-Fókus Kft.-vel kötendő megállapodásról 

  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:    Sárdi Péter igazgató   

 
20. Előterjesztés az önkormányzati közút- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról 

szóló 9/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
  Közreműködik:    Sárdi Péter igazgató   

 
21. Előterjesztés a 2010/2011-es tanév álláshelyeiről és a 2011/2012-es tanév 

szervezéséről a középiskolákban 
  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:    Stickel Péter igazgató  

 
22. Előterjesztés a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság rendkívüli 

támogatási kérelméről 
  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:    Stickel Péter igazgató  

 
23. Előterjesztés a komplex építési és bontási hulladéklerakó és feldolgozó 

üzemeltetésére kötött szerződés felmondásáról és az új pályázati kiírás tartalmáról 
  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:    Bajzik Imre igazgató   
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24. Előterjesztés a kaposvári köztemetők üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírásáról 
  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:    Sárdi Péter igazgató   

 
25. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 

valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 43/2005. (VI. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, a Kaposvár, Balázs János utcai műtermek 
helyzetének rendezéséről 

  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:    Sárdi Péter igazgató   

 
26. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes 

irányításának megszervezéséről 
  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:    Molnár György igazgató   

 
27. Előterjesztés az iparművészeti alkotás elhelyezése a TESCO körforgalomba 

  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:    Bajzik Imre igazgató   

 
28. Előterjesztés a karácsonyi díszkivilágítás bővítéséről 

  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:    Molnár György igazgató   

 
 
II. Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirendek: 
 
29. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és 

Vagyongazdálkodási Bizottságának ügyrendjéről 
  Előterjesztő: Csutor Ferenc tanácsnok  
  Közreműködik:    Oláhné Pásztor Andrea titkár 

 
 
30. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szervei 

2011. évi ellenőrzési munkatervéről 
  Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
  Közreműködik:    dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

32. Javaslat a Közgyűlés 2011. évi munkatervéhez. 
 
 
ZÁRT ÜLÉS:    
  
33. Javaslat a „Kaposvár díszpolgára”, a „Kaposvár városért” és a „Kaposvár 

szolgálatáért” kitüntető címek adományozására. 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és 

Vagyongazdálkodási Bizottságának ügyrendjéről 
 
2/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága az  
ügyrendjét elfogadta. 
 
Felelős:   Csutor Ferenc tanácsnok 
Közreműködik:  Oláhné Pásztor Andrea titkár 
Határidő:  2010. november 4. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének módosításáról 
 
Dér Tamás képviselő: Valamennyi társaság képviselőjétől kérdezem, hogy mekkora a cég 
kintlévősége, mennyivel emelkedett ebben az évben és milyen megoldást látnak a tartozások 
behajtására? 
Komáromi Attila ügyvezető igazgató: A társaság kintlévősége kb. 22 millió Ft, ebből sok az  
új lakások utáni lakbérhátralék. Folyamatosan végezzük a hátralékok behajtását, most 
változott az eljárás. Véleményem az, hogy másként kellene kezelni a jogtalan 
lakáshasználókat, és más elbírálás alá vonni az egyéb ok miatt hátralékosokat. 
dr. Szép Tamás képviselő: A Nyugdíjasház külön szolgáltatási díjaival kapcsolatosan az 
szerepel, hogy 4 %-kal emelték a díjakat a szükséges 18 % helyett. Ezzel a módszerrel nem 
értek egyet, mert annyival emeljük meg, amennyivel szükséges. A lakó pedig pl.  
támogatásként kapja meg a különbözetet, hogy érezze és értse, hogy mennyivel többe kerül ez  
a szolgáltatás, mint amit ő fizet érte. A végeredmény pedig ugyanaz lenne. Így ezzel a 
technikával nem tudok egyetérteni.  
Molnár György igazgató: Nem mindig ugyanaz a végeredmény, a díjat ugyanis ÁFA terheli.  
A Kaposvár Kártyánál is a cégek díjpolitikai kedvezményt biztosítanak, azt nem terheli ÁFA, 
így a kompenzációnál több milli Ft-ot nyer a város. A Nyugdíjasházban élők többször 
jelezték, hogy nincs szükségük ezekre a szolgáltatásokra, és nem kívánnak ezért külön fizetni.  
A szolgáltatásokat már szűkítettük, a tavalyihoz képest csökken az önkormányzati támogatás. 
dr. Szép Tamás képviselő: Nekem ezzel a módszerrel az a gondom, hogy a lakók nem 
tudják, hogy mi mennyibe kerül.  Alanyi jognak érzik, hogy ennyit fizessenek. Eredetileg más  
célra, rászoruló nyugdíjasoknak készült a Nyugdíjasház, ez már az óta teljesen megváltozott. 
Felder Frigyes képviselő: Mérlegelni kellene, hogy megéri-e nekünk ezt az információt 
közölni, vagy elegendő az is, ha az intézmény vezetője tájékoztatja erről az ott lakókat, és 
nem kell nekik ezt a többletet befizetni. 
Dér Tamás képviselő: Általában igaz az, hogy a szociális jellegű  juttatásokról az emberek 
többsége azt gondolja, hogy jár neki. 
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3/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének módosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének módosításáról szóló 
előterjesztést és a rendelet-módosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
3. Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról 
 
 
Puskás Béla ügyvezető igazgató: A tartozással kapcsolatosan elmondhatom, hogy Kaposvár 
rendesen fizet. A rendőrséggel és a kórházzal vannak problémák, ők nem tudnak fizetni. A 
magánszemélyek tartozása kb. 3 millió Ft, ezt mindenképpen be kell hajtani. A tartozások 
növekedése mindenképpen összefügg a szociális helyzettel, egyre többen hazaviszik az urnát,  
amiknek nagyobb része utána visszakerül a temetőbe. A megoldáshoz mindenképpen 
jogszabály módosítás kellene. 
Dér Tamás képviselő: Az, hogy hazaviszik a hamvakat, utána meg esetleg valahol kiszórják, 
ez mennyire jogszerű? 
Puskás Béla ügyvezető igazgató: Hivatalosan tiltjuk, szórásban nem veszünk részt, de nem 
tudjuk nyomon követni. Külföldön például jegyzői engedély kell, és az ingatlanra be kell 
jegyezni, ha az urnát hazaviszik. 
 
 
4/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a temetkezési díjak módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-módosítást 
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
4. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról 
 
Kereszturi János ügyvezető igazgató: Kimutatható tartozás a közületeknél nincsen, a 
lakosságnál vannak problémák, pl. a Nádasdi u. környékén, de máshol is a városban. A 
feladatot el kell végezni, ezt a tűzoltóság is megköveteli, a díjat nem mindig tudjuk beszedni. 
 



C:\temp\x\20101104_pvg.doc 
2011.01.26. 9:56         Oláhné Pásztor Andrea             7 / 19 
 

5/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról szóló 
előterjesztést és a rendelet-módosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 

hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Géczi Attila szolgáltatási igazgató: Kintlévőségek: Kaposváron a lakossági kintlévőség 
összege kb. 60 millió Ft, 2000. április óta halmozódott fel, kb. 3000 ügyfelet érint, a 
felszólítások kimentek, a be nem fizetett tartozásokat átadtuk az önkormányzatnak behajtásra. 
A közületeknél kb. 15-20 millió Ft-os tartozás van, a felszólításokra jelentős részük fizetett, a 
többit jogi útra tereljük. A Városgondnoksággal van folyamatban egy vitás ügyünk, kb. 18-20 
millió Ft-ot érint. Dombóváron kb. 100 millió Ft-os kintlévőségünk van, Harkányban 40 
millió Ft körüli, ebből 18 millió Ft-ról bírósági ítélet is van. Alapvető probléma az, hogy a 
régióban az önkormányzatok fizetésképtelenek. 
Borhi Zsombor képviselő: A szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezésével kapcsolatosan 
az előterjesztésben szerepel a Pécsi u.-ban 1 db sziget elhelyezése. Ez aránytalanul kevés más  
városrészekhez képest. A Pécsi u-i iskola környékén is kellene egy. Emellett a zártkerti 
területeken a konténerek állapota, helyzete komoly probléma, a belvárosból is sokszor hoznak 
hulladékot ezekbe a konténerekbe, mert itt nem kell fizetni. 
Géczi Attila szolgáltatási igazgató: 20 db új sziget kihelyezése van a tervben, a lakosság 
sűrűség és a tapasztalatok alapján kerültek elosztásra. Díjmentesen kerülnek kihelyezésre, ha 
az elosztásra más javaslatot kapunk, ahhoz is tudunk igazodni. A zártkertek kapcsán mi is 
többször javasoltuk az ingatlanonkénti gyűjtést. 
Dér Tamás képviselő: Az EU más országaiban nem 3 felé, hanem 4-8 felé szortírozzák a 
lakossági hulladékot. Lényeg az, hogy a gyűjtőszigetek kulturáltak, könnyen megközelíthető 
helyeken legyenek. 
Géczi Attila szolgáltatási igazgató: Kísérleti jelleggel meg lehetne próbálni, de az a 
tapasztalatunk, hogy még 3 felé sem képesek válogatni a hulladékot.  
Felder Frigyes képviselő: Akik nem szelektíven gyűjtik a hulladékot, azokat kellene pl. 
magasabb díjakkal rákényszeríteni a szelektív gyűjtésre. 
Géczi Attila szolgáltatási igazgató: Egyetértek, mindez pénz, idő és kulturáltság kérdése.  
 
6/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001.(XII.6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001.(XII.6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-módosítást a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6. Előterjesztés az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony 

hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról 
 
Takács Tamás gazdasági igazgató: 60 millió Ft-os tartozást tartunk nyilván, kb. 1,5 év alatt 
halmozódott fel. Ebből a cégek tartozása 10 millió Ft körüli, a lakosságé 50 millió Ft. A 
behajtásokra rendszeresen intézkedéseket teszünk, családi házaknál korlátozással is élünk. 
 
7/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony 
hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés, valamint a települési folyékony 
hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-
módosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról 
 
8/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról szóló előterjesztést és a 
rendelet-módosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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8. Előterjesztés a rekonstrukciót követően megnyitásra kerülő városi fürdő jegyárainak 
megállapításáról, és a jelenleg alkalmazott egyéb árak módosításáról 

 
Dér Tamás képviselő: Mikor lesz uszoda? 
Frank József intézményvezető: Néhány héten belül. A műszaki átadás elindult, próbaüzem 
folyik, a hibák javítása folyamatban van. Legjobb esetben november közepén kinyithat az 
uszoda. 
 
9/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a rekonstrukciót követően megnyitásra kerülő városi fürdő jegyárainak 
megállapításáról, és a jelenleg alkalmazott egyéb árak módosításáról szóló előterjesztést 
és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
9. Előterjesztés a 2011-es Kaposvári Kamarazenei Fesztivál megrendezéséről 
 
Felder Frigyes képviselő: Van-e részletesebb költségvetés? 
Borhi Zsombor képviselő: Évente 45 millió Ft-os támogatást adunk, ennek feltétele az előző  
évi sikeres lebonyolítás. Mi a garancia a megkezdett színvonal tartására vagy emelésére? 
Bolyki György fesztiváligazgató: A tavaly júliusban leadott terv alapján idén augusztusban 
el tudtunk számolni. Egy művész cseréje is milliós tétel lehet. Van részletesebb terv, de 
mozgások vannak benne, hogy ne kelljen minden apró módosítást az önkormányzattal 
jóváhagyatni. Az elszámolás természetesen a részletes adatok alapján történik. A sikerességet  
nehéz megfogni, nincs a szerződésben rögzítve, erre nem is tudunk garanciát vállalni. 
dr. Szép Tamás képviselő: Van-e elképzelés, hogy kik lesznek az új fellépők? Javasolom, 
hogy keressenek meg televíziós csatornákat, a közvetítések fontosak lennének. 
Bolyki György fesztiváligazgató: Cél az, hogy 2 év múlva a világ 5 legjobb fesztiválja 
között legyünk. Pozitívum, hogy megtaláltuk a világ legígéretesebb fiataljait. A televíziókkal 
felvettük a kapcsolatot, de a TV közvetítés esetén minden fellépő is többet kért volna, a rádió-
közvetítéseknél ez nem így van. Ennek ellenére nem vetettük el ezt a lehetőséget sem. 
 
10/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2011-es Kaposvári Kamarazenei Fesztivál megrendezéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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10. Előterjesztés a 2010/2011-es tanév álláshelyeiről és a 2011/2012-es tanév 
szervezéséről a középiskolákban 

 
11/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2010/2011-es tanév álláshelyeiről és a 2011/2012-es tanév szervezéséről a 
középiskolákban szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
11. Előterjesztés a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság rendkívüli 

támogatási kérelméről 
 
12/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság rendkívüli támogatási 
kérelméről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
12. Előterjesztés a Tourinform-Kaposvár költségvetési szerv megszűntetéséről és a 

feladatai átadásáról a Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Egyesület részére 

 
13/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Tourinform-Kaposvár költségvetési szerv megszűntetéséről és a feladatai 
átadásáról a Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Egyesület részére szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
13. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes 

irányításának megszervezéséről 
 
Dér Tamás képviselő: Fel kell mérni az egyéb gazdasági társaságokat is. Meg kell vizsgálni,  
hogy a Jégcsarnokot, mint céget vigyük be a holdingba, vagy a feladat is megy vele, mert  
most ezt a Sportcsarnok végzi. Vannak még egyéb cégek és intézmények is, pl. a Színház Kft. 
dr. Szép Tamás képviselő: Ha a holding pályáztatja a szolgáltatásokat, az önkormányzatnak 
lesz-e beleszólása, vagy a holding vezetője egy személyben dönt? 
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Tanács Zoltán tanácsadó: Egyéb cégek, pl. Színház holdingba szervezésének lehetősége 
nem szerepelt a feladatban. Érdemes a holdingot a mostani cégekkel létrehozni, utána 
megvizsgálni más cégek beszervezését. Nem baj, ha az elején nem növeljük túl nagyra a 
holdingot. A kulturális intézmények esetében rájuk külön irányítási egységet lehetne 
létrehozni, a pénzügyi tevékenységükben lehetne kapcsolatokat találni. Irányítását tekintve a 
Színház más, mint a közüzemi szolgáltatást végző cégek. A pályáztatással kapcsolatos 
aggodalmakra azt tudom mondani, hogy a pontos hatásköröket részletes szabályzatokban kell 
lefektetni, ez most megtehető. Akkor működik jól a holding, ha van egy politikai 
felhatalmazás, és egy jó szakmai és gazdasági alapokkal rendelkező vezető. 
Dér Tamás képviselő: Nekem ellentmondásos az, hogy a Jégcsarnok bekerül a holdingba, a 
Színház nem. Nem értem ebben a logikát. 
Tanács Zoltán tanácsadó: Természetes, hogy más jellegű a Sportcsarnok és a Fürdő. A  
közmű cégeknél megvannak azok a funkciók, amik a holdingban egységesíthetők. November 
végéig tart a vizsgálat, hogy a Sportcsarnokot át kell-e alakítani, hogyan kapcsolható be. Új 
feladat a Kapos TV vizsgálata is. Rugalmasan kell kezelni az egész működés során a 
szerkezetet.  
Felker Nóra tanácsadó: Teljesen homogén csoportot alkotni nem lehet. A holding segíti a 
kis cégeket bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzájutásban, emellett pénzügyi, adózási 
előnyöket is jelent. 
dr. Szép Tamás képviselő: A tevékenységi körök teljesen mások az érintett cégeknél. Sok 
előnye lesz a város szempontjából, de vannak veszélyforrások is: részben elbocsátásokkal fog 
járni. Emellett fontosnak tartom, hogy az önkormányzat tartson fenn jogkört a pályázatokba 
való beleszólásra. Attól tartok, hogy a Pesti cégek fognak előnyökhöz jutni a pályázatok során 
és kiszorítják a kaposvári vállalkozásokat. 
Dér Tamás képviselő: Pozitív, hogy a holding összetétele a működés során változtatható. A 
sport cégeket külön sport holdingba lehetne szervezni, mint pl. Debrecenben vagy Pécsen. 
Tanács Zoltán tanácsadó: Azzal tisztában kell lenni, hogy nemcsak pozitívumok vannak, 
hanem veszélyforrások is. A pályáztatásban a Pesti cégek előretörésének kicsi esélyét látom, a 
város vezetése nem enged teret ennek, és más vidéki városokban sem ez a jellemző. Pl. 
Debrecenben is minden szolgáltatást helyi vállalkozások végeznek. Lehet erre megoldást  
találni, pl. a pályázati kiírás véleményezésével, feltételek elő írásával. Racionalizálás, 
elbocsátások – ennek reális kockázata van. Az előterjesztésben szereplő kalkulációkban nem 
számoltunk ezzel a tényezővel. Ez városi döntés lesz, hogy hogyan foglalkozik a vezetés ezzel 
a problémával. A kaposvári cégeknél nincs túlzott felesleges létszám, de mindenhol vannak 
megtakarítási lehetőségek. 
dr. Szép Tamás képviselő: A korábbi holding kialakításoknál megtörtént-e a végrehajtás  
értékelése, mik a tapasztalatok? Egy holdingnál a sikeres működés, a megtakarítások jól 
visszamérhetők. Gondolom, az élet értékeli ezeket, emellett más céget érdemes felkérni az  
értékelésre, mert a saját munkáját senki nem tudja objektíven értékelni.   
Tanács Zoltán tanácsadó: Mi még nem végeztünk ilyen értékelést, de ha felkérést kapunk 
rá, akkor megtesszük. Természetesen a sikeresség a megtakarításokkal jól mérhető, hiszen ez 
az egyik alap elvárás. 
dr. Szép Tamás képviselő: A Tömegközlekedési Zrt. is közszolgáltató cég. Az árhatósági 
jogkörök az önkormányzatnál vannak, a piaci áraknál alacsonyabb árakat állapítunk meg, a 
veszteséget az önkormányzat ellentételezi, emellett a fejlesztéseket is támogatjuk. Ha 
holdingba kerül, akkor az önkormányzat hogyan adja a támogatást, és a cég hogyan számol 
el? 
Tanács Zoltán tanácsadó: Továbbra is az önkormányzat az ármegállapító, mivel a 
jogszabályok ezt írják elő. A közszolgáltatási szerződést az önkormányzat köti a cégekkel, 
ebben a holding nem szereplő. A holding összefogó, koordináló szerepet lát el, a cégek nem 
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egyenként lobbiznak az árak kapcsán. Egységesíteni kell a számviteli politikát, a beszámoló 
rendszereket, az árkalkulációkat, hogy összemérhetőbbek legyenek a cégek. A szakmai és  
politikai érdekek harmonizálásában segít a holding.  
Tóth István alpolgármester: Mindenképpen a cégek gazdaságosabb és hatékonyabb 
működését várjuk. Cél, hogy pontosabb információkat kapjon az önkormányzat és 
működőképes legyen a holding. 
dr. Szép Tamás képviselő: A határidő 1,5 hónap. Ez alatt az összes jogi procedúrát el lehet  
végezni? 
Felker Nóra tanácsadó: A két intézmény helyzetének áttekintése hosszabb idő, de a többi 
feladat elvégezhető ennyi idő alatt.  
 
14/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányításának 
megszervezéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
14. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díj, valamint a távhőszolgáltatási díj 

módosításának elhalasztásáról 
 
15/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a helyi autóbusz közlekedés díj, valamint a távhőszolgáltatási díj 
módosításának elhalasztásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
15. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
16/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól 
szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a 
rendelet-módosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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16. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször 
módosított 35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Felder Frigyes képviselő: Ki a rendszergazda? Az önkormányzat miért külső céget bíz meg 
ezzel a feladattal? 
Sárdi Péter igazgató: A Közgyűlés döntött így, pályáztatás keretében választottuk ki a céget.  
A City Média Kft. a jelenlegi rendszergazda. A hirdetőfelületek használatáért bérleti díjat  
fizet az önkormányzatnak. 
Felder Frigyes képviselő: Évente 36 millió Ft-ot fizet a városnak. Ha az önkormányzat 
üzemeltetné, mennyi lenne a bevétel? 
Sárdi Péter igazgató: Vagyonhasznosításról van szó, így saját beszerzési szabályzat alapján 
folytattuk le a pályázatot, nem kellett közbeszerzési eljárást lefolytatni. Jelentős pénzügyi 
előnye származott ebből a városnak, korábban néhány millió Ft-os bevételt realizáltunk ebbő l 
a tevékenységből.  
dr. Szép Tamás képviselő: Tény, hogy sokat változott a hirdetőtáblák kinézete, de van még 
javítani való. például számomra elég zavaró, hogy az óriásplakátok elhelyezése  miatt az útról 
csak az egyik látható, a másik ennek félig háttal van. Jó lenne, ha a cég egyeztetne az 
önkormányzattal a táblák elhelyezéséről, hogy mely területre rakhat ki táblákat és mennyit. 
Sárdi Péter igazgató: Ez most is így működik, az önkormányzat adja ki az engedélyeket, a 
táblák kihelyezése építési engedélyhez kötött tevékenység. A darabszámok növelése pedig 
kizárólagos közgyűlési kompetencia. 
 
 
17/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló többször 
módosított 35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és 
a rendelet-módosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
17. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999. (X.29.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Hartner Rudolf Városgondnokság vezető: A régi rendeletet az alkotmánybíróság 
megsemmisítette, így újat kellett alkotni. Alapvető tartalmában megegyezik a régivel. 
 
18/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999. (X.29.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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18. Előterjesztés a fizetőparkolókat üzemeltető személyek érdekeltségi rendszerének 
módosításáról 

 
Hartner Rudolf Városgondnokság vezető: Az érdekeltségi rendszer eddig is működött, 
most az eddigi tapasztalatok alapján módosítottuk a szabályokat. 
Dér Tamás képviselő: Van-e 100 %-os teljesítés? 
Hartner Rudolf Városgondnokság vezető: Ritkán, de előfordult már. 
Tóth István alpolgármester: Az ellenőr párok mindig ugyanazok? 
Hartner Rudolf Városgondnokság vezető: Általában igen, de a területük változó. 
Személycserék esetén van csak változás a párokban. 
Felder Frigyes képviselő: Sokszor hallani arról, hogy az ellenőrök nem mindenkit büntetnek 
meg, mert bizonyos személyekkel szemben nem mernek vagy tudnak kellő hatékonysággal 
fellépni. Azt is hallani, hogy bizonyos személyekkel szemben elnézőek az ellenőrök, eleve 
kikerülik a gépjárműveiket, nem is próbálják őket megbüntetni. Van-e elképzelés arra 
vonatkozóan, hogy a rendőrséget bevonják ilyen esetekben? 
Borhi Zsombor képviselő: Mennyire jellemző az, hogy az ellenőr találkozik azzal, akit 
megbüntet? 
Hartner Rudolf Városgondnokság vezető: Találkoznak, és azt mi is tudjuk, hogy bizonyos 
személyekre jellemző az agresszivitás, tőlük az ellenőrök nem minden esetben tudják a díjat  
beszedni. Nem tudjuk az ellenőröket minden esetben felelősségre vonni, de a munkaköri 
leírás köti őket, hogy nem tehetnek kivételt senkivel. 
 
 
19/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a fizetőparkolókat üzemeltető személyek érdekeltségi rendszerének 
módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
19. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére nyújtott 

likviditási kölcsönkeret felemeléséről 
 
20/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére nyújtott likviditási 
kölcsönkeret felemeléséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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20. Előterjesztés üres lakás bérlakás állományból történő kivonásáról 
 
Felder Frigyes képviselő: Történt-e felmérés arra vonatkozóan, hogy milyen más célra 
lehetne felhasználni? 
Sárdi Péter igazgató: Semmilyen célra nem használható, ez egy egykori szükséglakás, 
jelentős összegbe kerülne felújítani. Rendkívüli esetben lehetőségünk van ezeknek az  
értékesítésére, itt most a műszaki állapot ezt indokolja. 
 
21/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta üres lakás bérlakás állományból történő kivonásáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
21. Előterjesztés az üresen álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek ajánlatkérési 

felhívásra érkezett ajánlatokról 
 
22/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az üresen álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek ajánlatkérési felhívásra 
érkezett ajánlatokról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
22. Előterjesztés a Kaposvár, Rákóczi tér 16. sz. alatt lévő raktár elidegenítéséről 
 
Sárdi Péter igazgató: A Színház az ingatlan használatáról írásban lemondott, az 
önkormányzat nem tudja használni. 
 
23/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Rákóczi tér 16. sz. alatt lévő raktár elidegenítéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
23. Előterjesztés a Kapos-Fókus Kft.-vel kötendő megállapodásról 
 
Felder Frigyes képviselő: A 3 pavilon kapcsán milyenek a tulajdoni viszonyok? 
Sárdi Péter igazgató: A pavilonok a Kft. tulajdonában vannak, az alattuk levő földterület az 
önkormányzaté, ennek bérleti díját kiszámlázzuk a Kft.-nek.  
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dr. Szép Tamás képviselő: Miért pont 9 órától van nyitva az illemhely. Javasolom, hogy 8 
órától kezdődjön a nyitva tartás, hiszen akkor már elég sokan járnak a városban. 
Felder Frigyes képviselő: A vizet és a villanyt miért fizetjük meg neki? 
Dér Tamás képviselő: Volt-e igény más nyitva tartásra? 
Sárdi Péter igazgató: Kaposváron egyetlen nyilvános WC van. A vízóra és a villany 
leolvasás, továbbszámlázás több bürokráciát jelent, egyszerűbb, ha mi kifizetjük, egyébként 
ezek nem jelentős tételek. 
Tóth István alpolgármester: Ki kell próbálni,  hogy mennyire gazdaságosan üzemeltethető 
egy ilyen WC. Szerintem konkrétan veszteséges, nem gondolom, hogy még szorítani kellene 
rajta. 
 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 3 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság a módosító javaslatot támogatta. 
 
24/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kapos-Fókus Kft.-vel kötendő megállapodásról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot azzal a módosítással javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek, hogy az 
illemhely az „év minden napján legalább 9-18 óráig” helyett az „év minden napján legalább 
8-18 óráig” legyen nyitva. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
24. Előterjesztés az önkormányzati közút- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról 

szóló 9/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
25/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati közút- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról 
szóló 9/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a 
rendelet-módosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
25. Előterjesztés a komplex építési és bontási hulladéklerakó és feldolgozó 

üzemeltetésére kötött szerződés felmondásáról és az új pályázati kiírás tartalmáról 
 
Borhi Zsombor képviselő: Az előterjesztésben az szerepel, hogy a bevitt mennyiség elmarad 
a várt mennyiségtől. Mi ennek az oka? 
Molnár György igazgató: Egyik oka, hogy nincs kötelezés a bontást végzők felé, így 
gyakran lerakják a törmeléket más helyeken, illetve sokszor bedolgozzák az útépítéseknél. 
Szerepet játszik az is, hogy a cég sem jár kellően utána, hogy mi történik a bontási 
hulladékkal. 
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Tóth István alpolgármester: Amikor az önkormányzat hirdet bontást, akkor a lerakási díjat  
is az önkormányzat fizeti, így a vállalkozó nem érdekelt abban, hogy a lerakóba vigye a 
törmeléket. 
 
26/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a komplex építési és bontási hulladéklerakó és feldolgozó üzemeltetésére 
kötött szerződés felmondásáról és az új pályázati kiírás tartalmáról szóló előterjesztést és 
a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
26. Előterjesztés a kaposvári köztemetők üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírásáról  
 
Dér Tamás képviselő: Kaposvár 26 %-os tulajdonos a Temetkezési Kft-ben. Miért kell 
pályázatot kiírni? 
Sárdi Péter igazgató: Törvényi előírás a pályáztatás. reálisan nem számítunk más pályázóra, 
mint a Temetkezési Kft. 
 
27/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kaposvári köztemetők üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
27. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 

valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 43/2005. (VI. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, a Kaposvár, Balázs János utcai műtermek 
helyzetének rendezéséről 

 
dr. Szép Tamás képviselő: Ki kezdeményezte az előterjesztést? Az Oktatási Bizottság 
milyen döntést hozott? 
Stickel Péter igazgató: Az Oktatási Bizottság támogatta az előterjesztést. Ez egy nagyon régi 
döntés, ami nem került végrehajtásra. A nyár folyamán a bent lakó művészek 
kezdeményezték a helyzet rendezését. 
dr. Szép Tamás képviselő: Mindössze havi 1000 Ft-ot kellene fizetniük, nem értek egyet 
azzal, hogy ezt elengedjük. A rendeletben lehetőséget adunk a megvásárlásra, ha ezt 
megtesszük, nem tudjuk többet visszavenni tőlük. 
Sárdi Péter igazgató: A rendeletben csak a használati jogot adjuk át mindaddig, amíg 
Kaposváron művészeti tevékenységet végeznek. Nem ott élnek, csak ott dolgoznak. Az 1000 
Ft-ot pedig eddig sem fizették, mivel az önkormányzati döntés nem volt végrehajtva. Az 
elengedéssel a kialakult helyzetet tesszük hivatalossá.  
Tóth István alpolgármester: A rendelet szövegében azt javasolom módosítani, hogy ne csak 
Kaposváron, hanem konkrétan ebben a műteremben végezze a tevékenységet, addig kapj meg 
a kedvezményt. 
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Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság a módosító javaslatot támogatta. 
 
 
28/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint 
a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 43/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, a Kaposvár, Balázs János utcai műtermek helyzetének rendezéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint 
a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 43/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, a Kaposvár, Balázs János utcai műtermek helyzetének rendezéséről szóló 
előterjesztést és a rendelet-módosítást a Közgyűlésnek az alábbi módosítással javasolja 
elfogadásra: 
 „r) művészeti tevékenység végzésére a 7819/6 hrsz. alatti 3 db műterem használatát 
mindaddig, amíg a művész művészeti tevékenységét Kaposváron, a 7819/6 hrsz. alatti 
műteremben végzi.”  
 
Szavazati arány: 3 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
28. Előterjesztés az iparművészeti alkotás elhelyezése a TESCO körforgalomba 
 
 
29/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az iparművészeti alkotás elhelyezése a TESCO körforgalomba szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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29. Előterjesztés a karácsonyi díszkivilágítás bővítéséről 
 
30/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a karácsonyi díszkivilágítás bővítéséről szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
30. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szervei 

2011. évi ellenőrzési munkatervéről 
 
31/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
úgy határozott, hogy jóváhagyja az Önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozó 2011. 
évi ellenőrzési munkatervet.   
 
Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Merganczné Horváth Helga irodavezető 
Határidő:  2010. november 15.  
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
31. Javaslat a Közgyűlés 2011. évi munkatervéhez. 
 
32/2010. (XI.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 
Közgyűlés 2011. évi munkatervéhez javaslatot nem tett. 
 
Felelős:   Csutor Ferenc tanácsnok 
Közreműködik:  Oláhné Pásztor Andrea titkár 
Határidő:  2010. november 11. 
   
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Dér Tamás képviselő úr az utolsó napirendi pont megtárgyalása előtt zárt ülést rendelt el. 
 
Kaposvár, 2010. november 10. 
 
 
 
 
 Oláhné Pásztor Andrea  Csutor Ferenc  
 titkár  tanácsnok 


