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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. április 19-én a kaposvári Polgármesteri Hivatalban 
megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
43/2012. (IV.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére 
- a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó „Sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrációja” című pályázatáról, 
- a Youth Football Fesztivál 2012. évi kaposvári megrendezéséről 
szóló előterjesztéseket. 
 
 Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
I. A 2012. április 26-i közgyűlés napirendjei: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2011. 

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

 
2. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 

valamint a nem lakás célú helyiségek bérletéről szól 9/2011. (II. 25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról   
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

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

 
4. Előterjesztés a közterület rendeletetéstől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról a dohányzásmentes 
közterületté nyilvánítással összefüggésben 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző  
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5. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Stadion bérbeadásáról, illetve 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
6. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft. Nonprofit közhasznú társasággá 

alakításáról és tevékenységi körének módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
7. Előterjesztés Kaposvár közigazgatási területén gazdátlanná vált ebek gondozására 

kötendő feladatellátási és támogatási szerződésről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

8. Előterjesztés az állati hulladékártalmatlanító telep üzemeltetési költségeiről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 

 
9. Előterjesztés a 2011. évi közbeszerzésekről  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
10. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei által 2011. évben benyújtott 

pályázatokról és azok eredményéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
11. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok vezetékjoggal való 

megterheléséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
12. Előterjesztés a 3542/3 hrsz-ú ingatlanból területrész értékesítéséről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
13. Előterjesztés biztosíték nyújtásáról a "TDM szervezet fejlesztése Kaposváron és 

környékén" című projekthez  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
14. Előterjesztés a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. új telephelyének bejegyzéséről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató  
   

15. Előterjesztés a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó 
„Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja” című pályázatáról 
Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
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16. Előterjesztés a Youth Football Fesztivál 2012. évi kaposvári megrendezéséről 
Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
 
II. Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirendek: 
 
17. Előterjesztés a 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató    

 
18. Előterjesztés a Kaposvár, Vöröstelek utcai tömbbelsőben található 3958/1 hrsz-ú 

ingatlan értékesítéséről   
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
 
Napirendek tárgyalása 
 
 
1. Előterjesztés a közterület rendeletetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról a dohányzásmentes 
közterületté nyilvánítással összefüggésben 
 
Csutor Ferenc tanácsnok: Az érintett területek között nincsenek nevesítve a 
sportlétesítmények. Ezekre az eredeti rendelet vonatkozik, vagy miért nem szerepelnek a 
felsorolásban? 
dr. Farkas Edit aljegyző: A törvény is ezt a felsorolást tartalmazza. A sportlétesítmények 
tulajdonképpen munkahelyek is egyben, az a szabályozás vonatkozik rájuk is. Azt meg fogjuk 
nézni, hogy a sportlétesítményekre vannak-e külön szabályok. 
dr. Szép Tamás képviselő: Közintézmények 50 m-es körzetében nem lehet dohányozni, 
ebből következően vannak olyan teljes utcák, ahol egyáltalán nem lehet rágyújtani. Ezt 
valahogy jó lenne táblákkal is jelezni, mert aki pl. nem ismeri az intézményeket, az könnyen 
megsértheti ezt a szabályt. Javasolom, hogy a Hivatal vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a 
dohányzásmentes területek határait jól látható módon, táblákkal jelezzék. 
 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A Bizottság a módosító javaslatot egyhangúan támogatta. 
 
44/2012. (IV.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a közterület rendeletetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról a dohányzásmentes közterületté 
nyilvánítással összefüggésben című előterjesztést és a következő határozati javaslat 
elfogadására tett javaslatot a Közgyűlésnek: 
 



 C:\temp\x1\20120419_pvg.doc 
2012.05.17  Oláhné P. Andrea 4. oldal/10 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy vizsgálja meg 
annak lehetőségét, hogy a közterületeken a dohányzásmentes övezeteket figyelmeztető 
táblákkal jelezzék. 
 
Felelős:              dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő:           2012. szeptember 15.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
45/2012. (IV.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a közterület rendeletetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról a dohányzásmentes közterületté 
nyilvánítással összefüggésben című előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2. Előterjesztés a Kaposvár közigazgatási területén gazdátlanná vált ebek gondozására 
kötendő feladatellátási és támogatási szerződésről  
 
Borhi Zsombor képviselő: Mi a garancia arra, hogy valóban minden állatot bevisznek majd a 
telepre? Összesen hány állat lehet egyszerre a telepen? Az Egyesület tevékenykedik-e már? 
Mi motiválja őket, hogy minél gyorsabban túladjanak az állatokon? Mi történik azzal az 
állattal, amelyiknek sokáig nem sikerül gazdát találni?  
Jurmann Béla szakértő: Másik telep kialakításának terve szerepel-e még az elképzeléseik 
között? 
dr. Farkas Edit aljegyző: Fizikailag biztos, hogy nem lehet egyszerre minden kóbor állatot 
bevinni, mivel a telep befogadóképessége véges. Az Egyesület a tevékenységét már 
megkezdte, az örökbefogadásokat már elindították, ezt fogják továbbra is szorgalmazni. A 
telep bővítése csak az ő beruházásukban valósulhat meg, úgy tudom, még szándékukban áll 
ezt megoldani. A garancia egyrészt abban van, hogy az örökbefogadónak ki kell fizetni a 
kutya tartásának költségeit, ami hosszú ideig tartott eb esetén igen magas összeg is lehet, amit  
valószínűleg senki sem vállalna. Így vagy engednek belőle, vagy náluk marad a kutya. Tehát 
a saját gazdálkodásuk eredményessége a garancia a kutyák mielőbbi örökbeadására. A 
szerződésben egyébként az is szerepel, hogy október 31-ig a teljesítést felülvizsgáljuk, ez is  
motiválni fogja őket. A törvény szerint egyébként 15 napig kötelező tartani a kutyákat, utána 
lehet gazdát keresni nekik, de ha egy éven túl nem sikerül örökbe adni, akkor el kell altatni. 
Borhi Zsombor képviselő: Javasolom, hogy a szerződés kerüljön pontosításra azzal, hogy a 
gyepmester köteles legyen minden bejelentésre reagálni és minden bejelentett kóbor ebet 
befogni. 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság a módosító javaslatot egyhangúan támogatta. 
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46/2012. (IV.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta Kaposvár közigazgatási területén gazdátlanná vált ebek gondozására 
kötendő feladatellátási és támogatási szerződésről szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a feladatellátási 
szerződésben kerüljön rögzítésre az, hogy a gyepmester az összes bejelentésre kerülő kóbor 
állatot köteles befogni.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Előterjesztés a Youth Football Fesztivál 2012. évi kaposvári megrendezéséről 
 
47/2012. (IV.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Youth Football Fesztivál 2012. évi kaposvári megrendezéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
4. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2011. évi 
pénzmaradvány megállapításáról 
 
Jurmann Béla szakértő: Az előterjesztés mellékleteit csak a tegnapi nap folyamán sikerült  
letöltenem. Így nagyon kevés idő maradt arra, hogy érdemben fel lehessen készülni a 
napirend tárgyalására. 
Csutor Ferenc tanácsnok: Én úgy tudom, hogy már hétfőn letölthető volt az anyag. Ennek 
ellenére kérjük a Hivatalt, hogy tartsák be az anyagkiküldési határidőt és megfelelő  időben 
tegyék elérhetővé az előterjesztéseket, főként az ilyen terjedelmű anyagokat. 
 
48/2012. (IV.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2011. évi 
pénzmaradvány megállapításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
kiegészítéssel a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 5 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2011. évi 
pénzmaradvány megállapításáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 5 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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5. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 
valamint a nem lakás célú helyiségek bérletéről szól 9/2011. (II. 25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
49/2012. (IV.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint 
a nem lakás célú helyiségek bérletéről szól 9/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
50/2012. (IV.19.) 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 
 
7. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Stadion bérbeadásáról, illetve 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
 
Jurmann Béla szakértő: Az anyagban 5 fő  munkaviszony megszüntetése szerepel. Mi lesz a 
sorsuk? 
Molnár György igazgató: Erről nincs információnk. A mi szándékunk az volt, hogy 
kerüljenek át a Kft.-hez, de ők csak azzal a feltétellel vállalják a működtetést, hogy nem 
veszik át a létszámot. 
Kocsis Ferenc szakértő: Véleményem szerint munkanélküliként felveszik majd őket, így 
bértámogatást kap a Kft. a foglalkoztatásukra. Nagyon sok vállalkozás él ezzel a lehetőséggel.  
dr. Szép Tamás képviselő: 2011. évben milyen eredménnyel működött a Kft.? Bérbeadás  
esetén a karbantartás közbeszerzés köteles, ezt ő hogyan tudja vállalni? Miből termeli ki a 
működtetés költségeit? 
Molnár György igazgató: A Kft. eredményességéről nincs információnk, mivel nem 
önkormányzati tulajdonú. A Stadion működtetése tavaly 1,5 millió Ft veszteséget jelentett 
számunkra, mivel a Kft. nem térítette meg nekünk a működtetés költségeit. Ezt majd az idei 
támogatása terhére tudjuk elszámolni. A támogatás fedezi a működtetés költségeit. A  
karbantartást nem kell közbeszereztetni, nálunk is csak helyi beszerzési szabályzat alapján 
pályáztattuk. Most helyére kerül a működtetés, az végzi, aki hatékonyan és felelősséggel tudja 
ezt végezni. 
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51/2012. (IV.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Stadion bérbeadásáról, illetve tulajdonosi 
hozzájárulás megadásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a módosítással a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
8. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft. Nonprofit közhasznú társasággá 
alakításáról és tevékenységi körének módosításáról 
 
52/2012. (IV.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Városfejlesztési Kft. Nonprofit közhasznú társasággá 
alakításáról és tevékenységi körének módosításáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
9. Előterjesztés az állati hulladékártalmatlanító telep üzemeltetési költségeiről 
 
53/2012. (IV.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az állati hulladékártalmatlanító telep üzemeltetési költségeiről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
10. Előterjesztés a 2011. évi közbeszerzésekről 
 
Jurmann Béla szakértő: Az anyagban szerepel, hogy az egyik eljárással kapcsolatosan 
jogorvoslati eljárás van folyamatban. Mi az eredménye? 
Bajzik Imre igazgató: Nincs még döntés. 
 
54/2012. (IV.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2011. é vi közbeszerzésekről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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11. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei által 2011. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 
 
55/2012. (IV.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat és intézményei által 2011. évben benyújtott pályázatokról 
és azok eredményéről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
12. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok vezetékjoggal való 
megterheléséről 
 
56/2012. (IV.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok vezetékjoggal való 
megterheléséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
13. Előterjesztés a 3542/3 hrsz-ú ingatlanból területrész értékesítéséről 
 
57/2012. (IV.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 3542/3 hrsz-ú ingatlanból területrész értékesítéséről szóló előterjesztést és 
a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
14. Előterjesztés biztosíték nyújtásáról a "TDM szervezet fejlesztése Kaposváron és 
környékén" című projekthez 
 
58/2012. (IV.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a biztosíték nyújtásáról a "TDM szervezet fejlesztése Kaposváron és 
környékén" című projekthez tárgyú előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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15. Előterjesztés a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. új telephelyének bejegyzéséről 
 
59/2012. (IV.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. új telephelyének bejegyzéséről 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
16. Előterjesztés a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó „Sajátos 
nevelési igényű gyermekek integrációja” című pályázatáról 
 
60/2012. (IV.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó „Sajátos 
nevelési igényű gyermekek integrációja” című pályázatáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
17. Előterjesztés a 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről 
 
61/2012. (IV.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadta a 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést. A Közgyűlés felkéri a 
polgármestert, hogy a 2011. évben lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól a Polgármesteri 
Hivatal igazgatóit, illetve a költségvetési szervek vezetőit tájékoztassa. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Merganczné Horváth Helga irodavezető 
Határidő:   2012. április 30. 
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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18. Előterjesztés a Kaposvár, Vöröstelek utcai tömbbelsőben található 3958/1 hrsz-ú 
ingatlan értékesítéséről 
 
62/2012. (IV.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
úgy határozott, hogy a Kaposvár, Vöröstelek utcai tömbbelsőben található 3958/1 hrsz-ú 
2094m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant egyben vagy megosztva, 
pályázat útján értékesíti 2.500.- Ft/m2 vételáron. A vételárat ÁFA nem terheli.  
A telekalakítás költsége, valamint az értékbecslés összege a vevőt/vevőket terhelik.  
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
 
Felelős:                              Szita Károly polgármester 
Közreműködik:                  Sallay Attiláné igazgató 
Határidő:                           2012. május 10. (pályázati kiírás) 
   
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
Kaposvár, 2012. április 25. 
 
 
 
 Oláhné Pásztor Andrea  Csutor Ferenc  
 titkár  tanácsnok 


