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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 2012. február 23-án a kaposvári Polgármesteri Hivatalban 

megtartott rendkívüli ülésérő l. 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
28/2012. (II.23.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

felvette napirendjére: 

- a menetrendszerű autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által 

rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló 7/1991.(IV.9.) önkormányzati rendelet  
hatályon kívül helyezéséről, 

- az Antenna Hungária Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról, 

- kiegészítés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 

előterjesztéshez, 

- kiegészítés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztéshez 
tárgyú előterjesztéseket.  

   

Szavazati arány: 7 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 
 
 
I. A 2012. február 23-i közgyűlés napirendjei: 
 
1. Előterjesztés  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról  
  Előterjesztő:      dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző   

  Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

 
2. Előterjesztés a menetrendszerű autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és 

tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló 7/1991. (IV.9.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről   

  Előterjesztő:      dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

  Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
3. Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt-vel kötött bérleti szerződésről 

  Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 

4. Kiegészítés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
szóló előterjesztéshez 

  Előterjesztő:      dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

  Közreműködik: Molnár György igazgató 
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5. Kiegészítés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztéshez 
  Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
 
Napirendek tárgyalása 
 
1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
29/2012. (II.23.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról 
szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a 

rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  

   

Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 

2. Előterjesztés a menetrendszerű autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és 
tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló 7/1991.(IV.9.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

30/2012. (II.23.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a menetrendszerű autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és 
tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló 7/1991.(IV.9.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést és a határozati 

javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  

   

Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a menetrendszerű autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és 
tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló 7/1991.(IV.9.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést és a 

rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  

   

Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 
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3. Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról 
 
31/2012. (II.23.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta az Antenna Hungária Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról szóló 

előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  

   
Szavazati arány: 7 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 

4. Kiegészítés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztéshez 
 

32/2012. (II.23.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztéshez kapcsolódó kiegészítést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 

elfogadásra javasolja.  

   

Szavazati arány: 7 igen 

                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 

 

5. Kiegészítés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztéshez 
 

33/2012. (II.23.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztéshez 

kapcsolódó kiegészítést és úgy határozott, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

elfogadását a 2012. évi közvetett támogatásokat tartalmaz 4. sz. kimutatás 7. sorában a 2,5 

millió Ft alatti iparűzési adóalapot el nem érő adóalanyok vonatkozásában megjelölt 59.005 
eFt várható kedvezmény törlésével javasolja elfogadásra.  

   

Szavazati arány: 7 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 
 

 

Kaposvár, 2012. február 23. 
 
 
 
 Oláhné Pásztor Andrea  Csutor Ferenc  
 titkár  tanácsnok 


