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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 2011. június 16-án a kaposvári Polgármesteri Hivatalban 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.  
 
 
75/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodás Bizottsága 
felvette napirendjére a 
- Kaposvár, Fő u. 93. sz. alatt létesített ún. „Diplomások háza” beruházás 

elszámolásáról, 
- Vidanet Zrt.-vel kötendő szolgalmi jog alapításáról szóló szerződéskötésről 
szóló előterjesztéseket.  
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
 
I. A 2011. június 23-i közgyűlés napirendjei: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 

2. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. 
(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Budai Józsefné irodavezető 
 

3. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatáról szóló 7/2000. 
(II.29.) és a szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendeletek 
módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 

4. Előterjesztés a 2011/2012 tanév előkészítéséről  
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Stickel Péter igazgató 
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5. Előterjesztés a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda 
Klub idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2011/2012. évi bajnokságra 
vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról 
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Stickel Péter igazgató 
Meghívott vendég: Laszczik Iván, Monok Tibor, Illés János, Orosz Ferenc 
 

6. Előterjesztés az olimpiai részvételre esélyes kaposvári sportolók támogatásáról 
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Stickel Péter igazgató 
 

7. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II.25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 

8. Előterjesztés utcanévadókról szóló ismertető táblák elhelyezéséről 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

9. Előterjesztés az iskola-egészségügyi ellátásról 
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

 
10. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai és gazdasági 

integrációjának az előkészítéséről  
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
 

11. Előterjesztés a Bölcsődei Központ működési kereteinek és létszámának áttekintéséről 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

 
12. Előterjesztés a 2011. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 

Előterjesztő:        dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:   Bajzik Imre igazgató 

 
13. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális 
bérleti díjak, valamint a Szivárvány Rendezvényházban szedhető díjak 
megállapításáról szóló önkormányzati határozat kiegészítéséről  
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Sallay Attiláné igazgató 

 
14. Előterjesztés a Gilice utcai 9008/1 hrsz-ú ingatlanon lévő teniszpályák bérleti 

szerződésének meghosszabbítási kérelméről  
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Sallay Attiláné igazgató 
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15. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező a MÁV Zrt. kezelésébe tartozó 
egyes ingatlanok önkormányzatunk részére ingyenes tulajdonba adásának 
kezdeményezéséről 
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Sallay Attiláné igazgató 

 
16. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. kezelésébe tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes 
tulajdonba adásának kezdeményezéséről 
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Sallay Attiláné igazgató 

 
17. Előterjesztés a "Csányi Alapítvány a Gyermekekért" Közhasznú Alapítvány 

kérelméről 
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Sallay Attiláné igazgató 

 
18. Előterjesztés a Kaposvár, Kossuth L. u. 16., valamint a Géza u. 3. sz. alatti üres 

lakások bérlakás állományból történő kivonásáról 
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:   Sallay Attiláné igazgató 

 
19. Előterjesztés a Mira 2002. Bt. bérleti díj tartozásának részletekben történő 

megfizetéséről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 

20. Előterjesztés a Kaposvári Sportiskola szakosztályaiban fizetendő sportolói 
hozzájárulások módosításáról 
Előterjesztő:       dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 

 
21. Előterjesztés a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 

Fogadó a Bárányhoz Tanétterem és Tanszálloda bérüzemeltetésére vonatkozó 
pályázati kiírásáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 

22. Előterjesztés Kaposvár, Dózsa Gy. u. 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 

23. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága hivatásos 
készenléti állománya elmaradt túlóra díjának megelőlegezéséről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

24. Előterjesztés Kling József: Áldozati oltár c. szobrának felállításáról 
Előterjesztő:         Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    L. Balogh Krisztina városi főépítész 



C:\temp\kis\20110616_pen.doc 
2011.11.11. 11:38         Oláhné Pásztor Andrea             4 / 16 
 

25. Előterjesztés az I. Kaposvári Rockfesztivál megrendezéséről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Meghívott vendég: Puki Ildikó elnök 
 

26. Előterjesztés a 2. osztályos tanulók tanórai úszásoktató programjának bevezetéséről 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Stickel Péter igazgató 
 

27. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 93. sz. alatt létesített ún. „Diplomások háza” 
beruházás elszámolásáról 
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Sallay Attiláné igazgató 

 
28. Előterjesztés a Vidanet Zrt.-vel kötendő szolgalmi jog alapításáról szóló 

szerződéskötésről 
Előterjesztő:        Szita Károly polgármester 
Közreműködik:   Sallay Attiláné igazgató 
 

II. Bizottsági hatáskörben – NYÍLT ülésen tárgyalásra kerülő napirend: 
 

29. Előterjesztés az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság gépkocsi 
értékesítésre vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról 
 
Jurmann Béla szakértő: A technikai létszám felülvizsgálata kapcsán 65 álláshely kerül 
megszüntetésre, a rendeletmódosítás tartalmaz 79 álláshely csökkenést. A 79-ben benne van-e 
a 65 fő, vagy az még ezen felül kerül elvonásra? 
Molnár György igazgató: A 79 fő a korábbi döntések miatti létszámcsökkenés, többek 
között a Fürdő 60 fős létszámának a kivezetése. A mostani döntések hatása, amennyiben a 
közgyűlés elfogadja, a következő rendeletmódosításban kerül átvezetésre.  
 
76/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. 

(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
77/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. 
(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. 
(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást 
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatáról szóló 7/2000. (II.29.) 

és a szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendeletek 
módosításáról 

 
78/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatáról szóló 7/2000. (II.29.) és 
a szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendeletek módosításáról 
szóló előterjesztést és a rendeletmódosításokat a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
4. Előterjesztés a 2011/2012 tanév előkészítéséről 
 
Frányó Zsolt ügyintéző: Az Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és néhány 
módosító javaslatot fogalmaztak meg. A 18. határozati javaslatban a Kinizsi Ltp-i 
Tagiskolában a tanulószoba helyett napközi kerüljön zárolásra 15 óra helyett 22 órával. A 37. 
határozati javaslatban szerepel az általános iskolák kapacitásainak és racionalizálási 
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lehetőségeinek felülvizsgálata, ezt a Bizottság javasolja az új közoktatási törvény 
megjelenését követően elvégeztetni. 
Felder Frigyes képviselő: Az előterjesztés szerint a szakértők javaslatot tesznek az általános 
iskolai struktúra átalakítására. Hogyan történik ez a gyakorlatban? 
Frányó Zsolt ügyintéző: Az egyik eset az, amikor egy koncepcióra kérünk javaslatot, a 
másik, amikor a már meghozott intézkedésekről várunk szakértői véleményt. Az általános 
iskolák kapcsán már régóta nem készült olyan szakértői vélemény, ami előkészítheti az 
általános iskolák esetleges átszervezését. Az a cél, hogy tiszta lappal, új szakértői gárdával 
átvizsgáltassuk az általános iskolai hálózatot. 
 
 
79/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2011/2012 tanév előkészítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot 
a Közgyűlésnek az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra: 
 
- 18.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a Kinizsi Ltp-i Tagiskolában 
2011/2012-es tanévtől egy napközis csoport zárolását és 22 óra elvonását. 
 
- 37.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a város általános iskolai 
kapacitásainak és racionalizálási lehetőségeinek felülvizsgálatára az új közoktatási törvény 
megjelenését követően pályázatot ír ki. 
  
 Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2011/2012 tanév előkészítéséről szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
5. Előterjesztés a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda 

Klub idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2011/2012. évi bajnokságra 
vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról 

 
Monok Tibor ügyvezető: Szeretném tájékoztatni a Bizottságot, hogy a Klub tartozásait 
sikerült jelentős mértékben csökkenteni, mivel új támogatókat találtunk. Így a Klub jelenleg 
már csak az önkormányzatnak, az adóhivatalnak és 2 magánszemélynek tartozik, de ezeket is 
igyekszünk megoldani.  
 
80/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda Klub 
idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2011/2012. évi bajnokságra vonatkozó 
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elképzeléseiről és támogatásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6. Előterjesztés az olimpiai részvételre esélyes kaposvári sportolók támogatásáról 
 
Kocsis Ferenc szakértő érintettséget jelentett be, a Bizottság egyhangúlag elfogadta, így a 
határozati javaslatról nem szavazott. 
 
81/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az olimpiai részvételre esélyes kaposvári sportolók támogatásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. Előterjesztés a Kaposvári Sportiskola szakosztályaiban fizetendő sportolói 

hozzájárulások módosításáról 
 
Felder Frigyes képviselő: Miért éppen a duplájára emeljük ezeket a befizetéseket? Mire 
szolgál, mire fordítják? 
Péterné Szarka Klára ügyintéző: Megnéztük, hogy az ország többi sportiskolájában, illetve 
a városi egyesületekben milyen díjakat fizetnek, ehhez igazítottuk az emelést, de még így is a 
közép kategóriába tartoznak ezek a díjak. Emellett természetesen kedvezmények is igénybe 
vehetők. 
Felder Frigyes képviselő: Felmérték-e azt, hogy kik lehetnek és mennyien a kedvezményt 
igénybe vevők? 
Péterné Szarka Klára ügyintéző: Azt tudjuk, hogy 2008. óta vannak ilyen kedvezmények, 
és vannak, akik igénybe is veszik ezt a lehetőséget. 
Dér Tamás képviselő: Azt kell látni, hogy ezekkel az árakkal érjük el az országos átlagot. 
Egy sportoló kb. 80-100 ezer Ft-ba kerül a városnak, ehhez 20 ezer Ft-ot fizet a szülő. A 
költségek emelkedtek, az árakat 2000. évben állapítottuk meg. A befolyt összeg 
mindenképpen a sportiskola költségvetését erősíti meg. 
 
82/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Sportiskola szakosztályaiban fizetendő sportolói 
hozzájárulások módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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8. Előterjesztés az I. Kaposvári Rockfesztivál megrendezéséről 
 
83/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az I. Kaposvári Rockfesztivál megrendezéséről szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
9. Előterjesztés a 2. osztályos tanulók tanórai úszásoktató programjának bevezetéséről 
 
84/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2. osztályos tanulók tanórai úszásoktató programjának bevezetéséről 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
10. Előterjesztés a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 

Fogadó a Bárányhoz Tanétterem és Tanszálloda bérüzemeltetésére vonatkozó 
pályázati kiírásáról 

 
Felder Frigyes képviselő: 600 ezer Ft + áfa a bérleti díj. Ez sok vagy kevés, milyen 
nagyságrend ez? 
Csiba Ágota igazgató helyettes: A tanétterem, tanszálló 2004. óta működik. A bevételek 
sajnos nem elegendőek a ráfordításokra. A működés költségei magasak, állandó 
alkalmazottakat kell foglalkoztatni. Kb. 20 millió Ft-os vesztesége van. Más üzemeltetési 
forrást kell keresni. A vállalkozó a tanulók foglalkoztatására szakképzési hozzájárulást 
igényelhet. Mi viszont nem tudunk hozzájárulást igényelni. Nem tudunk a tanulókkal 
szerződést kötni és így ösztöndíjat sem lehet fizetni. A bérleti díjat egyeztettük a gazdasági 
igazgatósággal, reményeink szerint az értékcsökkenés nagymértékben megtérül ebből az 
összegből. Emellett a vállalkozónak kisebb felújításokat is el kell végeznie. 
Kocsis Ferenc szakértő: Mennyi az amortizáció éves szinten? 
Csiba Ágota igazgató helyettes: 7 éve működik a tanszálló, a legtöbb eszköz már nullára 
leírt. Az épület 12.488 eFt, ennek 50 %-át számoljuk el, ehhez jön hozzá az eszközök még 
nem leírt része, összesen 7.200 eFt az amortizáció. 
Felder Frigyes képviselő: Most hány tanulót képeznek itt? A többi hova megy gyakorlati 
oktatásra? 
Csiba Ágota igazgató helyettes: Legalább 15 fő, de ez lehetne több is. A vállalkozótól is ezt 
várjuk el. A többi tanuló egyéb vendéglátó egységekben van gyakorlaton. Emellett a 
csoportos gyakorlatokon a kabinetekben továbbra is részt fognak venni. 
Dér Tamás képviselő: Javasolom, hogy ha a pályázatra nem lesz jelentkező, akkor a hivatal 
vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy az Önkormányzat saját vállalkozásban működtesse a 
tanszállót. 
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Módosító javaslat szavazása:  
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság a módosító javaslatot egyhangúlag támogatta. 
 
 
85/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
Fogadó a Bárányhoz Tanétterem és Tanszálloda bérüzemeltetésére vonatkozó pályázati 
kiírásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolja 
elfogadásra, hogy amennyiben a bérüzemeltetésre kiírásra kerülő pályázat 
eredménytelen lesz, akkor a Hivatal vizsgálja meg a tanétterem, tanszálló 
Önkormányzat saját vállalkozása keretében történő üzemeltetésének lehetőségét.  
   
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
11. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 

valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II.25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
86/2011. (VI.16.) 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 9/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 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 9/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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12. Előterjesztés az utcanévadókról szóló ismertető táblák elhelyezéséről 
 
87/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az utcanévadókról szóló ismertető táblák elhelyezéséről szóló előterjesztést 
és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
13. Előterjesztés az iskola-egészségügyi ellátásról 
 
88/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az iskola-egészségügyi ellátásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
14. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai és gazdasági 

integrációjának az előkészítéséről 
 
Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető: A Népjóléti Bizottság ülésén felvetődött az a 
javaslat, hogy a SzocioNet legyen a központi intézmény annak érdekében, hogy a regionális 
módszertani feladatokat továbbra is el tudja látni. A Hivatalnak az az álláspontja, hogy mivel 
jogutódlással történő megszüntetésről van szó, így az új intézményi struktúrában is 
folytathatják ezt a tevékenységet. A Minisztériumtól állásfoglalást fogunk kérni az ügyben, és 
annak függvényében kerül a szeptemberi Közgyűlés elé a konkrét döntés. 
Felder Frigyes képviselő: Mik a konkrét célkitűzések? Milyen előzetes vizsgálatokon alapul 
a javaslat? 
Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető: Az integráció más ágazatba tartozó 
intézményeknél is elfogadott, a szociális intézményeknél is megvalósítható. Az 
előterjesztésben részleteztük a szakmai indokokat, amelyek alátámasztják a döntést. 
 
89/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai és gazdasági 
integrációjának az előkészítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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15. Előterjesztés a Bölcsődei Központ működési kereteinek és létszámának áttekintéséről 
 
Jurmann Béla szakértő: Az álláshelyek kapcsán leírták, hogy a takarítóknak a takarításon 
kívül más feladatuk is van, segítenek a kisgyerekek gondozásában. A szükséges létszámmal 
szemben 8 fővel megoldható. Hogyan gondolják a munka szervezését? 
Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető: A feladat ellátásához szükséges létszám részben 
közfoglalkoztatással kiegészíthető. Emellett intézményenként olyan minimális létszám marad, 
amellyel a feladat még ellátható. 
 
90/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Bölcsődei Központ működési kereteinek és létszámának áttekintéséről 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
16. Előterjesztés a 2011. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
 
Borhi Zsombor képviselő: Véleménye szerint szigorúbban kellene ellenőrizni azt, hogy akik 
nincsenek rákötve a csatornára, azok megfelelő szennyvízgödörrel rendelkeznek-e? Jelenleg a 
környezetterhelési díj fizetése nem ösztönöz a rákötésre. Javasolom, hogy a Közgyűlés 
felterjesztési jogával élve forduljon a Kormányhoz, hogy állapítson meg olyan mértékű 
környezetterhelési díjat, ami elősegíti a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötést a még nem 
rákötött ingatlanok esetében. 
Kocsis Ferenc szakértő: helyi rendeletben lehet-e ezt szabályozni, például környezet 
szennyezési bírsággal? 
Molnár György igazgató: A bírságolásra van lehetőség központi jogszabály alapján, de 
ehhez is fokozottabban kellene ellenőrizni. 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság a módosító javaslatot egyhangúlag támogatta. 
 
 
91/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2011. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek azzal a kiegészítéssel javasolja 
elfogadásra, hogy a Közgyűlés felterjesztési jogával élve forduljon a Kormányhoz, hogy 
állapítson meg olyan mértékű környezetterhelési díjat, ami elősegíti a szennyvízcsatorna 
hálózatra való rákötést a még nem rákötött ingatlanok esetében.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 



C:\temp\kis\20110616_pen.doc 
2011.11.11. 11:38         Oláhné Pásztor Andrea             12 / 16 
 

17. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális 
bérleti díjak, valamint a Szivárvány Rendezvényházban szedhető díjak 
megállapításáról szóló önkormányzati határozat kiegészítéséről 

 
92/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 
és egyéb bérlemények hasznosítása során érvényesítendő minimális bérleti díjak, 
valamint a Szivárvány Rendezvényházban szedhető díjak megállapításáról szóló 
önkormányzati határozat kiegészítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
18. Előterjesztés a Gilice utcai 9008/1 hrsz-ú ingatlanon lévő teniszpályák bérleti 

szerződésének meghosszabbítási kérelméről 
 
Borhi Zsombor képviselő érintettséget jelentett be, a Bizottság egyhangúlag elfogadta, így a 
határozati javaslatról nem szavazott. 
 
Borhi Zsombor képviselő: Az előterjesztésben az szerepel, hogy az önkormányzat a 
felépítményt kártérítés nélkül elbonthatja. Ez mire vonatkozik? 
Sallay Attiláné igazgató: Amit az egy év alatt felépít, arra vonatkozik. 
Felder Frigyes képviselő: Mi volt a díjmegállapítás alapja? Szerintem ez egy nagyon 
alacsony díj. 
Sallay Attiláné igazgató: Az erre vonatkozó önkormányzati határozat alapján került 
megállapításra. A díjtétel nem alacsony, ez reális. A sportot egyébként is jelentős mértékben 
támogatja az önkormányzat. Ez egy családi vállalkozás, ahol a tulajdonos egyedül dolgozik, 
nincs alkalmazottja, mert nem termel olyan nagy profitot. Ha alacsony a díj, akkor a 
pályázatra sok jelentkező lesz, akik felfelé licitálják a díjat. 
Borhi Zsombor képviselő: A beruházás, amit terveznek, 6,5 millió Ft értékű, de nem 
annyiból fog megvalósulni, mert többnyire a tagok befizetéseiből és társadalmi munkában fog 
elkészülni.  
 
 
93/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Gilice utcai 9008/1 hrsz-ú ingatlanon lévő teniszpályák bérleti 
szerződésének meghosszabbítási kérelméről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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19. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező a MÁV Zrt. kezelésébe tartozó 
egyes ingatlanok önkormányzatunk részére ingyenes tulajdonba adásának 
kezdeményezéséről 

 
 
94/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Magyar Állam tulajdonát képező a MÁV Zrt. kezelésébe tartozó egyes 
ingatlanok önkormányzatunk részére ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezéséről 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
20. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonát képező a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. kezelésébe tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes 
tulajdonba adásának kezdeményezéséről 

 
 
95/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Magyar Állam tulajdonát képező a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
kezelésébe tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes 
tulajdonba adásának kezdeményezéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
21. Előterjesztés a "Csányi Alapítvány a Gyermekekért" Közhasznú Alapítvány 

kérelméről 
 
 
96/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a "Csányi Alapítvány a Gyermekekért" Közhasznú Alapítvány kérelméről 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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22. Előterjesztés a Kaposvár, Kossuth L. u. 16., valamint a Géza u. 3. sz. alatti üres 
lakások bérlakás állományból történő kivonásáról 

 
97/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Kossuth L. u. 16., valamint a Géza u. 3. sz. alatti üres lakások 
bérlakás állományból történő kivonásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
23. Előterjesztés a Mira 2002. Bt. bérleti díj tartozásának részletekben történő 

megfizetéséről 
 
98/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Mira 2002. Bt. bérleti díj tartozásának részletekben történő 
megfizetéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
24. Előterjesztés a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról 
 
99/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 2. szám alatt lévő helyiség hasznosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
25. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága hivatásos 

készenléti állománya elmaradt túlóra díjának megelőlegezéséről 
 
100/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága hivatásos készenléti 
állománya elmaradt túlóra díjának megelőlegezéséről szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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26. Előterjesztés a Kling József: Áldozati oltár c. szobrának felállításáról 
 
 
101/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kling József: Áldozati oltár c. szobrának felállításáról szóló előterjesztést 
és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
27. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 93. sz. alatt létesített ún. „Diplomások háza” 

beruházás elszámolásáról 
 
 
102/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Fő u. 93. sz. alatt létesített ún. „Diplomások háza” beruházás 
elszámolásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
28. Előterjesztés a Vidanet Zrt.-vel kötendő szolgalmi jog alapításáról szóló 

szerződéskötésről 
 
 
103/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Vidanet Zrt.-vel kötendő szolgalmi jog alapításáról szóló 
szerződéskötésről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirend: 
 
29. Előterjesztés az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság gépkocsi 

értékesítésre vonatkozó kérelméről 
 
104/2011. (VI.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő és az Általános Iskolai, 
Óvodai és Egészségügyi Gondnokság által üzemeltetett JOH-937 forgalmi rendszámú Suzuki 
Jimny 1.3 JLX típusú személygépkocsi értékesítését engedélyezi azzal a feltétellel, hogy a 
gépkocsi ellenértéke az orvosi ügyelet feladat ellátása érdekében beszerzésre kerülő gépkocsi 
vételárának kiegyenlítéséhez kerül felhasználásra. 
 
Felelős: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató (kiértesítés) 
 Kacsar József intézményvezető 
Határidő: 2011. június 30. (kiértesítés) 
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
Kaposvár, 2011. június 23. 
 
 
 
 Oláhné Pásztor Andrea  Csutor Ferenc  
 titkár  tanácsnok 


