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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. december 8-án a kaposvári Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
183/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodás Bizottsága 
felvette napirendjére az alábbi előterjesztéseket: 
- Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett 

szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló  
41/1994. (X. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról;  

- Előterjesztés a szociális város-rehabilitációs pályázatok II. fordulóra történő benyújtásáról; 
- Előterjesztés a III. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál megrendezéséről. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
I. A 2011. december 15-i közgyűlés napirendjei: 
 
1. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról 

Felelős:             dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: Veizer Jánosné vezérigazgató 

 
2. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosítása 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
3. Előterjesztés BIZTONSÁG ÉS MINŐSÉG Kaposvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója 
Felelős:             Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
4. Tájékoztató az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról szóló előterjesztés 

tárgyalásának elhalasztásáról 
Felelős:             dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
5. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

Felelős:             dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
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6. Előterjesztés az egyes önkormányzati létesítményekben alkalmazott belépődíjak, 
jegy- és bérletárak megállapítása rendje és ezzel összefüggő közszolgáltatási 
szerződések módosításáról 
Felelős:             dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
7. Előterjesztés az időskorúak átmeneti ellátásáról 

Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

 
8. Előterjesztés a 2012/2013-as tanévben indítandó óvodai csoportok és általános 

iskolai osztályok számáról, valamint az intézményekben a beiratkozás 
időpontjának meghatározásáról 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
9. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló 12/2000. 

(III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Felelős:             dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Budai Józsefné irodavezető 

 
10. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 12. sz. alatti üresen álló helyiségek hasznosítási 

javaslatáról 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
11. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 49. sz. alatti épület fogadószintjén lévő  

helyiség külső  szigetelési költségének bérleti díjba történő beszámításáról 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
12. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft. 2012/2013-as bajnoki szezon 

jegykompenzációs támogatásának megelőlegezéséről 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
13. Előterjesztés eszközök térítésmentes átadás-átvételéről 

Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
14. Előterjesztés a Béke u. 47. szám alatti ingatlan használatáról 

Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
15. Előterjesztés a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá történő 

átalakulásáról 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

                                      Sallay Attiláné igaz gató 
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16. Előterjesztés távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról 
szóló önkormányzati rendeletek módosításáról 
Felelős:             dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
17. Előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről 

Felelős:             dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
18. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 

kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
szóló többször módosított 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Felelős:             dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
19. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-

kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, 
felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról 
szóló 44/2009. (IX. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Felelős:             dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
20. Előterjesztés a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 

53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Felelős:             dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
21. Előterjesztés a Kaposvár, Városház u. 4. sz. alatti "Fogadó a Bárányhoz" 

Tanétterem és Tanszálloda bérüzemeltetéséről 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
22. Előterjesztés a Kaposvári Közszolgáltató Holding alapító okiratának 

módosításáról 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
23. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe 

vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 
41/1994. (X. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
24. Előterjesztés a szociális város-rehabilitációs pályázatok II. fordulóra történő 

benyújtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
Meghívott: dr. Loncsár Krisztina ügyvezető 
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25. Előterjesztés a III. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál 
megrendezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
 
II. Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirendek: 
 
26. Előterjesztés a Kaposvár, Damjanich u. I/2. sz. alatt lévő 63 m2 alapterületű 

helyiségcsoport elidegenítéséről 
Felelős:             Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
 
Napirendek tárgyalása 
 
1. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról 
 
Jurmann Béla szakértő: Év elején 100 millió Ft működési és 73 millió Ft fejlesztési 
támogatást hagytunk jóvá, illetve további 14,7 millió Ft-ot közlekedés fejlesztési célra.  
Ősszel további 30 millió Ft támogatást szavaztunk meg az éves várható veszteség miatt. 
Ehhez azonban még hiányzik kb. 65 milli Ft, ezzel mi lesz? 
Molnár György igazgató: 95 millió Ft a várható veszteség, a likviditás biztosításához 30 
millió Ft szükséges. A különbözet eredménytartalék terhére rendezhető. A 14,7 millió Ft a 
közösségi közlekedés fejlesztési pályázat önrésze, ez a következő évet fogja terhelni. 
Kocsis Ferenc szakértő: A díjmegállapítást előkészítő ad-hoc bizottság ülésén szó volt arról,  
hogy a parlament tárgyalni fogja a fogyasztói árkiegészítés módosítását, emelését. Ebbő l nem 
lett semmi? 
Veizer Jánosné vezérigazgató: Nem, a fogyasztói árkiegészítés változatlan mértékű maradt. 
 
184/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról szóló előterjesztést és a 
rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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2. Előterjesztés a Kaposvári Közszolgáltató Holding alapító okiratának módosításáról 
 
185/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Közszolgáltató Holding alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, 

a költségvetési rendelet módosításáról 
 
Molnár György igazgató: A honlapra már felkerült az előterjesztéshez egy kiegészítés, több 
határozati javaslattal. Ezen felül van még néhány kiegészítés, amelyeknek elfogadását  
előterjesztő kéri. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére nyújtott kölcsön 
visszafizetési határidejét javasoljuk 2012. február 28-ra módosítani.  Javasoljuk, hogy a 
Vízilabda Klub részére 10 millió Ft támogatást biztosítson az önkormányzat, úgy, hogy ezzel 
egyidejű leg a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. támogatása ugyanekkora 
összeggel csökkentésre kerüljön. 
Jurmann Béla szakértő: Az egyéb szervek támogatása között szerepel a Lakics Kft. részére 
28 millió Ft, mi ez? Petőfi utcai beruházás 22,4 millió Ft-os igény jelenik meg távhő kiváltása 
címén. Mi történt? 
dr. Szép Tamás képviselő: A Fürdőnél mikor kell elkészülnie a biogáz-vezeték rákötésnek? 
A Sportegyesületeknek nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejét folyamatosan 
hosszabbítgatjuk. Van ennek értelme? Meddig lehet ezt még kitolni? Kellene keresni valami 
megoldást, például leírni vagy véglegesen odaadni. 
Molnár György igazgató: A Lakics Kft. támogatása évekkel ezelőtti döntés, idén 
szerződtünk, pénzforgalom nélküli kiadás, de kezelni kell.  A Petőfi utcai vezetékek a CBA 
építése miatti távhő- és egyéb vezetékek kiváltását tartalmazzák, ezt meg kellett oldani az  
építkezés miatt. A Sportszervezetek kölcsöne kapcsán Polgármester úr úgy gondolja, hogy az  
új sporttörvény kapcsán talán lesznek olyan források, amiből vissza tudják fizetni a 
kölcsönöket. Mi sem tisztán bevételként számolunk ezekkel az összegekkel, ezekre 
céltartalékot képezünk. 
Tóth István alpolgármester: A biogáz vezetéknél december 15-ig megtörténik a műszaki 
átadás.  
Borhi Zsombor képviselő: A sportegyesületek a támogatás igénylése előtt mutatnak be 
költségvetést? Mennyire valósak ezek? 
Molnár György igazgató: természetesen kérünk tőlük költségvetést, az előterjesztés 
melléklete tartalmazza mindig ezeket. 
 
186/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi kiegészítésekkel:  
- a Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés kiegészítésében szereplő módosításokat; 
- a Bizottság támogatja, hogy az állami támogatással épített bérlakások bevétellel nem 

fedezett fenntartási és működési kiadásaihoz a hiányzó 1.678 e Ft összeget a bérlakás  
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számlák a céltartalékban elkülönített kötött célú maradványa terhére átcsoportosításra 
kerüljenek. A többlettel rendelkező elkülönített számlákról az átvezetés a számlák 2011. 
január 01-jei egyenlege arányában történjen meg. 

- a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére nyújtott kölcsön visszafizetési 
határideje 2012. február 28-ra módosuljon; 

- a Vízilabda Klub részére 10 millió Ft támogatás kerüljön biztosításra, ugyanakkor a 
Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. 10.525 eFt-os támogatása 525 eFt-ra 
módosuljon. 

 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
4. Előterjesztés BIZTONSÁG ÉS MINŐSÉG Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról 
 
Jurmann Béla szakértő: Más városok koncepcióját olvasva ugyanolyan szövegrészek 
köszönnek vissza. Teljesen úgy tűnik, hogy ez valami „egyenanyag”, amit megpróbáltunk egy 
kicsit a helyi sajátosságokkal a városra szabni. Csak utalások vannak a jövő évi feladatokra, 
az önként vállalt feladatokról semmi konkrétum nincsen. Végre elismertük azt, hogy 2008. óta 
válság hatása alatt állunk. Érdeklődéssel várom, hogy milyen költségvetési anyag születik erre 
a koncepcióra építve. 
Csutor Ferenc tanácsnok: Szerintem jó a koncepció és a valós dolgokat tükrözi. A 
költségvetési törvény elfogadása még folyamatban van, azt követően lehet konkrétumokat  
hozni. 
Kocsis Ferenc szakértő: Véleményem szerint nincs abban semmi meglepő, hogy 
megközelítőleg azonos problémával küzdő önkormányzatok azonos irányban próbálnak meg 
elindulni és megoldást találni a problémáikra. 
 
187/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a BIZTONSÁG ÉS MINŐSÉG Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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5. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról szóló előterjesztés 
tárgyalásának elhalasztásáról 

 
188/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról szóló előterjesztés 
tárgyalásának elhalasztásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 
 
Csutor Ferenc tanácsnok: A lakosság részére kedvezményeket biztosítunk. Idén ezt hányan 
vették igénybe?  
dr. Farkas Edit aljegyző: 160 ügyben nyújtottak be kérelmet, 1.600 ezer Ft-ot engedtünk el. 
Csutor Ferenc tanácsnok: Úgy gondolom, hogy a lakosság elfogadja és tisztában van vele, 
hogy válság van, tudomásul veszik az adóemeléseket, és kedvező a visszhangja annak, hogy 
messze elmaradunk a maximális adómértékektől. 
Jurmann Béla szakértő: összességében az eddigi gyakorlathoz képest komoly mértékű 
adóemelésekről van szó. Az építményadó esetében több, mint 100%-os az emelés. Az 
iparűzési adómentességek elengedése a pénzügyi helyzetre való tekintettel elfogadható. 
dr. Szép Tamás képviselő: Építményadót a termelő üzem és iroda után külön ki kell fizetni? 
Vagy ha valaki saját lakást irodaként használ, annak is kell fizetni? Ki fogja ezeket  
ellenőrizni? 
dr. Klapsz László irodavezető: Természetesen külön kell fizetni. Az adóügyi iroda 
dolgozóinak feladata az ellenőrzés és az adók érvényesítése. 
Borhi Zsombor képviselő: A kommunális adónál havi 158 Ft az adóemelés mértéke. Lehet, 
hogy a százalékos mérték magas, de Ft-ban nem jelentős tétel.  
 
189/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a 
magánszemélyek kommunális adójáról szóló 76/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

módosítását a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az 

építményadóról szóló 77/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítását a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a telekadóról 
szóló 78/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítását a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az 

idegenforgalmi adóról szóló 80/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítását a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a helyi 

iparűzési adóról szóló 79/2008.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítását a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. Előterjesztés az egyes önkormányzati létesítményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- 

és bérletárak megállapítása rendje és ezzel összefüggő közszolgáltatási szerződések 
módosításáról 

 
Jurmann Béla szakértő: A belépődíjak megállapítása közgyűlési hatáskör helyett 
polgármesteri hatáskörbe kerül. Mi ennek az oka? 
Molnár György igazgató: Egyrészt gyorsabb, rugalmasabb eljárás lesz. Másrészt az APEH 
korábban aggályát fejezte ki a közgyűlési hatáskör miatt, mivel a támogatás és a jegyárak 
megállapítása egy kézben van, véleményük szerint a támogatás így ÁFÁ-ssá válik. 
dr. Szép Tamás képviselő: A Jégcsarnok nyitva tartását októbertől márciusig határoztuk 
meg, közgyűlési döntés alapján. A Holdingba kerül, van-e joguk elő írni vagy módosítani a 
nyitva tartást? 
Molnár György igazgató: A tulajdonos feladata, hogy a cég rentábilis működését biztosítsa, 
ennek része a nyitva tartás meghatározása. A Kft-t egyébként az önkormányzat fizeti, ez nem 
tőlünk független vállalkozás. 
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190/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az egyes önkormányzati létesítményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és 
bérletárak megállapítása rendje és ezzel összefüggő közszolgáltatási szerződések 
módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
8. Előterjesztés az időskorúak átmeneti ellátásáról 
 
191/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az időskorúak átmeneti ellátásáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
9. Előterjesztés a 2012/2013-as tanévben indítandó óvodai csoportok és általános iskolai 

osztályok számáról, valamint az intézményekben a beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról 

 
192/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2012/2013-as tanévben indítandó óvodai csoportok és általános iskolai 
osztályok számáról, valamint az intézményekben a beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
10. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló  

12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
193/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló 12/2000. (III. 
20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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11. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 12. sz. alatti üresen álló helyiségek hasznosítási 
javaslatáról 

 
194/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Fő u. 12. sz. alatti üresen álló helyiségek hasznosítási 
javaslatáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
12. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 49. sz. alatti épület fogadószintjén lévő helyiség 

külső szigetelési költségének bérleti díjba történő beszámításáról 
 
195/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Honvéd u. 49. sz. alatti épület fogadószintjén lévő helyiség 
külső szigetelési költségének bérleti díjba történő beszámításáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
13. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft. 2012/2013-as bajnoki szezon 

jegykompenzációs támogatásának megelőlegezéséről 
 
Borhi Zsombor képviselő: Megnéztem a korábbi előterjesztést. A sportegyesületek 
költségvetési tervei jelentős mínuszokkal vannak összeállítva. Elvárható lenne, hogy 
teljesíthető költségvetést állítsanak össze. 
 
196/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft. 2012/2013-as bajnoki szezon 
jegykompenzációs támogatásának megelőlegezéséről szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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14. Előterjesztés eszközök térítésmentes átadás-átvételéről  
 
197/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az eszközök térítésmentes átadás-átvételéről szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
15. Előterjesztés a Béke u. 47. szám alatti ingatlan használatáról 
 
198/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Béke u. 47. szám alatti ingatlan használatáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
16. Előterjesztés a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá történő 

átalakulásáról 
 
199/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá történő 
átalakulásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot az előterjesztés kiegészítésében 
szereplő határozati javaslatokkal együtt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
17. Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról 

szóló önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
200/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 
önkormányzati rendeletek módosításáról szóló előterjesztést és a távhőszolgáltatásról 
szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 3/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosítását a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 
önkormányzati rendeletek módosításáról szóló előterjesztést és a távhőszolgáltatási díjak  

és a csatlakozási díj megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről 

szóló 4/2006. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását a Közgyűlésnek elfogadásra 

javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
18. Előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről 
 
Borhi Zsombor képviselő: A lakossági észrevételek alapján még változhat? Lehet, hogy még 
rendkívüli ülést kell tartani miatta? 
Tóth István alpolgármester: Jelenleg folyamatban van a visszaküldött kérdőívek 
összesítése. Lehet, hogy változni fog a helyzet, akkor újra kell tárgyalni a bizottságnak is. 
Jurmann Béla szakértő: A mentesség köre kiterjed a befogadott kutyát tartókra. Mivel 
igazolja a hivatal felé ezt? A 62 év felettiek is mentességet kapnak bizonyos esetben. További 
mentességeket is megállapítunk-e? Van-e más példa erre más városokban? 
dr. Szép Tamás képviselő: Kire terjed ki: lakásra vagy személyre? Miért pont 62 év felettiek 
kapnak mentességet? 
dr. Farkas Edit aljegyző: A menhelyről kivett kutyák esetében az oltási könyvvel 
igazolható, hogy onnan származik a kutya, a menhely ezt igazolja. A további mentességek 
biztosítása a közgyűlés döntése alapján lehetséges, mi egyenlőre ezt hoztuk. A 62 év helyett 
lehet olyan megoldás is, hogy a mindenkori nyugdíjkorhatárt betöltött személy, ez is döntés 
kérdése. A fizetési kötelezettség a tulajdonosra vonatkozik. Törvény szerint 3 évente kötelező 
az eb-összeírás, ez alapján történik a fizetési kötelezettség meghatározása. Emellett az eb-chip 
adatbázis is kiinduló pont ehhez. 
dr. Szép Tamás képviselő: Módosító javaslatom az, hogy az 1. eb után legyen 3.000 Ft a 
hozzájárulás mértéke, minden további után 6.000. A nyugdíjasok esetében is csak az 1. eb 
legyen ingyenes, minden további után ugyanazt a hozzájárulást fizessék meg, mint mások. 
 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság a módosító javaslatot támogatta. 
 
Jurmann Béla szakértő: Javasolom, hogy a befizetési kötelezettséget kössük össze a 
kommunális adó fizetésével, és erre is biztosítsuk a két egyenlő részletben történő befizetés 
lehetőségét. 
 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság a módosító javaslatot támogatta. 
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201/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről 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 ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről szóló előterjesztést és a rendelet-

tervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi módosításokkal:  
 

„2. § 
 

Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke: 
 

a) veszélyes eb vonatkozásában: 20.000,-Ft, 
b) más eb esetében:  

ba) egy eb tartása esetén: 3.000,-Ft 
bb) minden további eb után: 6.000,-Ft. 

 
3. § 

 
(1) Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékérő l az ebtulajdonos minden év február 15. 

napjáig értesítést kap. 
 

(2) Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos évente két egyenlő részletben, 
minden naptári év március 15. és szeptember 15. napjáig köteles megfizetni 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. 

 
4. § 

 
(1) Mentes az ebrendészeti hozzájárulás fizetési kötelezettség alól a tárgyév január 1-ig 

62. életévét betöltött, egyedülálló ebtulajdonos egy eb tartása esetén. 
 

(2) Az (1) bekezdésében meghatározott mentességre jogosult ebtulajdonos a második és  
minden további eb után a 2. § szerinti ebrendészeti hozzájárulást köteles fizetni.” 

 
  Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
19. Előterjesztés a köztisztasági rendelet módosításáról 
 
Jurmann Béla szakértő: A hulladéklerakó üzemeltetési feladatra önálló Kft-t hozunk létre. 
Ennek a feltételei adottak? 
Tóth István alpolgármester: A város felé nem lesz plusz igény, a jelenlegi eszközrendszerrel 
üzemelteti. 
Jurmann Béla szakértő: A gépek jelenleg az önkormányzat tulajdonában vannak. 
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Tóth István alpolgármester: Továbbra is önkormányzati tulajdonban maradnak, csak az új 
Kft. fogja használni. Fontos módosítás a rendeletben, hogy a lakosság részére 1 tonna ingyen 
bevihető szemétmennyiséget határoztunk meg, amit természetesen több részletben is 
bevihetnek. Ezzel a külterületi illegális lerakásokat szeretnénk megelőzni. 
dr. Szép Tamás képviselő: Javasolom, hogy azt a lehetőséget már 2012. január 1-től 
biztosítsuk. 
 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság a módosító javaslatot támogatta. 
 
 
202/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a köztisztasági 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 a köztisztasági rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a 
rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a 2. § 
hatályba lépése 2012. január 1. legyen. 
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
20. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás 

csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 
állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 44/2009. (IX. 
03.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
203/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás 
csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 
állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 44/2009. (IX. 03.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás 
csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 
állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 44/2009. (IX. 03.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
21. Előterjesztés a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló  

53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
204/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 53/1993. (XII. 
15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
22. Előterjesztés a Kaposvár, Városház u. 4. sz. alatti "Fogadó a Bárányhoz" 

Tanétterem és Tanszálloda bérüzemeltetéséről 
 
Dér Tamás képviselő: Már több alkalommal elmondtam, hogy szerintem ez a megfelelő  
üzemeltetési forma. Kérdésem, hogy mi lesz a vagyonnal, például az étkészletekkel, tálalási 
eszközökkel, stb.? 
Sallay Attiláné igazgató: Ezek nem kerülnek átadásra, maradnak az iskola tulajdonában, a 
tanműhelyi oktatásban fogják használni. 
 
205/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Városház u. 4. sz. alatti "Fogadó a Bárányhoz" Tanétterem és 
Tanszálloda bérüzemeltetéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
23. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe 

vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló  
41/1994. (X. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
206/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett 



 C:\pdf\20111208_pvg.doc 
2012.01.05  Oláhné P. Andrea 16. oldal/17 
 

szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló  
41/1994. (X. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a 
rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
24. Előterjesztés a szociális város-rehabilitációs pályázatok II. fordulóra történő 

benyújtásáról 
 
Borhi Zsombor képviselő: Az első forduló támogatása után milyen esély van arra, hogy a 
másodikat is támogatják? 
Tóth István alpolgármester: Az első fordulóban megvolt az érdemi döntés. A második 
fordulóra 6 hónapon belül kell teljesíteni az előírásokat, például kiviteli tervet kell készíteni.  
Ha ezt teljesítjük, akkor mehet tovább a pályázat. 
 
207/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a szociális város-rehabilitációs pályázatok II. fordulóra történő 
benyújtásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
25. Előterjesztés a III. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál megrendezéséről 
 
208/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a III. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál megrendezéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirend: 
 
26. Előterjesztés a Kaposvár, Damjanich u. I/2. sz. alatt lévő 63 m2 alapterületű 

helyiségcsoport elidegenítéséről 
 
209/2011. (XII.08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy 
határozott, hogy a Kaposvár, Damjanich u. I/2. fsz.1. sz. alatt lévő, a kaposvári ingatlan-
nyilvántartásban  4330/26/A/16. hrsz-on felvett, 63 m2 alapterületű iroda megnevezésű  
ingatlant pályázat útján elidegeníti a jelenlegi Kontakt Bt. (Kaposvár, Laborfalvy u. 65., 
képviseli: Takács  Tibor) bérlő  2013. május  1-ig szóló bérleti jogával terhelten 11.000.000.-Ft 
minimum vételáron, melyet ÁFA nem terhel. 
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Vevő kötelezettsége és költsége az adásvételi szerződés elkészíttetése és ingatlan-
nyilvántartásba történő átvezettetése. 
A vevő a vételárat és az értékbecslés díját (7.000,- Ft + ÁFA összesen: 8.750,- Ft) 90 napon 
belül köteles megfizetni. Önkormányzatunk tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenn 
kell tartani, egyidejűleg elállási jogát kikötni arra az esetre, ha a vételár megfizetésére 
határidőben nem kerül sor. 
 
Amennyiben nem a bérlő lesz a pályázat nyertese, vevő köteles a jelenlegi Kontakt Bt. 
bérlővel az Önkormányzattal érvényben lévő  szerződésben foglalt feltételekkel 2013. május  
1-ig szóló bérleti szerződést kötni és azt az Önkormányzattal kötendő adásvételi szerződéshez 
csatolni. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Sallay Attiláné igaz gató 
Határidő:    2011. december 31. (pályázat kiírása)   
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Jurmann Béla szakértő: Az előző ülésen feltettem két kérdést, illetve kérést, amire nem 
kaptam választ. Az egyik az volt, hogy a díjmegállapítást előkészítő ad-hoc bizottságokban az  
ellenzéki oldal képviselői is kapjanak lehetőséget a részvételre. Ezek a bizottságok nagyon 
hasznosak olyan szempontból is, hogy plusz információkat kaphatnánk a cégeinkkel, azok 
gazdálkodásával kapcsolatosan. A másik kérés ugyanez, csak a felügyelő bizottságok 
vonatkozásában. 
Csutor Ferenc tanácsnok: Az ad-hoc bizottságokba a tanácsnokok jelölnek résztvevőket, 
részemről nincs akadálya. 
Tóth István alpolgármester: A FEB tagok vonatkozásában a törvény 3 főt ír elő. Új tag csak 
akkor lehetne a bizottságokban, ha a jelenlegi delegáltak közül valakiket visszahívnánk, ez 
nem áll szándékunkban. Ha a törvény módosul és  több tag is lehet, akkor nyílna erre 
lehetőség. 
 
Kaposvár, 2011. november 10. 
 
 
 Oláhné Pásztor Andrea  Csutor Ferenc  
 titkár  tanácsnok 


