
 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYVEK\20120607_pvg.doc 
2012.08.21  Oláhné P. Andrea 1. oldal/9 
 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK  
PÉNZÜGYI  ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és  
Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. június 7-én a kaposvári Polgármesteri Hivatalban 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok úr megállapította, hogy a Bizottság a jelen lévő 8 fővel 
határozatképes. 
 
68/2012. (VI.07.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2012. június-
szeptember hónapokban benyújtandó pályázatokról szóló előterjesztést. 
 
 Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
I. A 2012. június 14-i közgyűlés napirendjei: 
 
1. Előterjesztés a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda 

Klub idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2012-2013. évi bajnokságra 
vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Meghívottak: Horváth Miklós elnök K. Rákóczi; Illyés János ügyv. ig.; Egyed 
László Fino Kaposvár SE; Monok Tibor K. Kosár. Kft.; Orosz Ferenc elnök BITT 
 

2. Előterjesztés a Somogyvíz Kft-nek a Kavíz Kft-be történő beolvadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: Gombos Attila, Ift Miklós 
 

3. Előterjesztés a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt-vel kötendő közszolgáltatási 
szerződésről és az autóbusz menetrend módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: Veizer Jánosné 

 
4. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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5. Előterjesztés a 2012/2013. tanév előkészítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
6. Előterjesztés az olimpiai reménységek támogatásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
7. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester és dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
8. Előterjesztés a komplex építési és bontási hulladéklerakó és feldolgozó 

üzemeltetésére kötendő szerződésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
9. Előterjesztés oktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról, illetve 

tanműhelyek bérleti szerződéseinek módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
                          Stickel Péter igazgató 

 
10. Előterjesztés a Kaposvár, Nemzetőr sor 3. szám alatt lévő helyiség portálcsere 

költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
11. Előterjesztés a DDOP-5.1.2/B-09-2010-0005 kódszámú "Kaposvár közösségi 

közlekedés színvonalának javítása infrastrukturális fejlesztésekkel" című projekt 
keretében a Kaposvár-Toponár 2 db autóbusz öbölpár kivitelezése szerződés 
megkötéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
12. Előterjesztés a "Távhő-szektor energetikai korszerűsítése" tárgyú beruházáshoz 

szükséges hitel ingatlanfedezetéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
13. Előterjesztés a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 14. sz. alatt lévő 15 m2 alapterületű garázs 

bérbevételére érkezett ajánlatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
14. Előterjesztés „AGÓRA „épületében lévő étterem és büfé hasznosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
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15. Előterjesztés a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázissal kötendő bérleti 
szerződés jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
16. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2012. június-

szeptember hónapokban benyújtandó pályázatokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
II. Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirend: 
 
17. Előterjesztés a Kaposvár, Izzó u. 3629/9. hrsz-ú ingatlanon történő telephely-

fejlesztéshez szükséges önkormányzati nyilatkozat megadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
 
Napirendek tárgyalása 
 
1. Előterjesztés a Somogyvíz Kft-nek a Kavíz Kft-be történő beolvadásáról 
 
69/2012. (VI.07.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Somogyvíz Kft-nek a Kavíz Kft-be történő beolvadásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2. Előterjesztés a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt-vel kötendő közszolgáltatási 

szerződésről és az autóbusz menetrend módosításáról 
 
70/2012. (VI.07.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt-vel kötendő közszolgáltatási 
szerződésről és az autóbusz menetrend módosításáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Előterjesztés a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda 

Klub idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 2012-2013. évi bajnokságra 
vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról 

 
Illés János ügyvezető igazgató: A 2012. tavaszán keletkezett jegy- és bérletbevételt kérjük 
vissza támogatásként a likviditási problémák enyhítése miatt. Kérésünk az, hogy a csapat 
működési támogatását és a stadion üzemeltetési támogatását külön kezeljük, ne mossuk össze 
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a kettőt. 15.074 eFt alaptámogatás jár a Klubnak, 19 millió Ft a létesítményüzemeltetés 
támogatása. Ehhez kérjük a 7,5-8 millió Ft jegybevételt.  Egyébként a stadion üzemeltetése 
évi bruttó 46 millió Ft-ba kerül.  Július 15-től új helyzet alakul ki,  átveszi a Klub a stadion 
üzemeltetését, ezért szeretnénk, ha elszámolnánk egymással, és azt követően az új helyzetnek 
megfelelően tárgyalnánk újra a támogatási összegekrő l.  
Molnár György igazgató: Az előterjesztés részletesen bemutatja a helyzetet. Van egy 
alaptámogatás, a stadion működési támogatása és a jegykompenzációs támogatás, ami mindig 
az előző évi jegybevételnek megfelelő összeg. A Klub tavaly decemberben megkapta a 2012. 
évi jegykompenzációt előlegként, ezért ez az összeg itt nem szerepel, illetve csak a tényleges  
elszámolás miatti különbözet. A Klubot nem éri hátrány, mi a kialakult gyakorlatnak 
megfelelően számítottuk ki a támogatást. 
Illés János ügyvezető igazgató: Továbbra is az a kérésünk, hogy július 15-től új helyzet 
alakul ki. Addig zárjuk le az elszámolást, utána tárgyaljunk újra a támogatásról.  
Csutor Ferenc tanácsnok: Én az előterjesztésből azt látom, hogy jelenleg az önkormányzat 
700 eFt-tal tartozik a Klubnak, mert eddig ennyivel kevesebbet kaptak meg, mint a tényleges  
jegykompenzáció. Ezt a 700 eFt-ot meg is fogják kapni, ez benne van a határozatban. 
Horváth Miklós elnök: MI azt kérjük, hogy a jegykompenzációt null szaldóra zárjuk le. 
Illés János ügyvezető igazgató: Ez akkor lesz nullszaldós, ha a 2012. évi tavaszi jegybevételt 
is megkapjuk, + a 700 eFt-ot is. 
Molnár György igazgató: Az előterjesztésben az is benne van, hogy a támogatást 
fenntartjuk, ez azt jelenti, hogy az idei jegybevételt jövőre kapják meg. Amit Illés úr kér, az a 
jövő évi támogatás megelőlegezése. 
dr. Szép Tamás képviselő: Ki kezdeményezte a stadion átadását és miért ment bele a 
Rákóczi? Ha elfogadták, akkor miért nem jó a mostani helyzet? Nekem ez most úgy tűnik, 
hogy ha az idei évi támogatást megkapták előlegként, akkor a most a jövő évit kérik. Ha meg 
többlettámogatás kell, akkor nevezzük a nevén. 
Illés János ügyvezető igazgató: Azért fogadtuk el, mert az volt az ígéret, hogy nem járhatunk 
rosszabbul, mint eddig. Most viszont úgy tűnik, hogy 27 millió Ft hiányozni fog az  
üzemeltetéshez. 
Molnár György igazgató: Az egyeztetések során készült egy részletes kimutatás, amelyből 
látszik, hogy idén 4,5-5 millió Ft-tal jobban fognak járni.  
Csutor Ferenc tanácsnok: Megoldás lenne az a Klub részére, ha I.  félévben megkapja a 7-8 
millió Ft-ot? 
Horváth Miklós elnök: Igen, ezért ezt kérjük. 
Csutor Ferenc tanácsnok: Módosító javaslatom az, hogy a Bizottság támogassa az  
előterjesztést azzal, hogy az Önkormányzat a 2012. I. félévi nettó jegybevétel után járó 
jegykompenzációt előlegezze meg a Klub részére a 2013. évi támogatás terhére. 
 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A Bizottság a módosító javaslatot egyhangúlag támogatta. 
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71/2012. (VI.07.) 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 2012-2013. évi bajnokságra vonatkozó 
elképzeléseiről és támogatásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy az Önkormányzat a 2012. I.  
félévi nettó jegybevétel után járó 6.024 eFt jegykompenzációt előlegezze meg a Klub 
részére a 2013. évi támogatás terhére. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
4. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról  
 
Molnár György igazgató: Előterjesztő azzal a kiegészítéssel kéri a rendelet-tervezet 
támogatását, hogy a tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő diákok részére 
jutalmazás céljára 1.000 eFt kerüljön biztosításra a céltartalékon belüli átcsoportosítással. 
 
72/2012. (VI.07.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 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 az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a 
kiegészítéssel, hogy a tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő diákok részére 
jutalmazás céljára 1.000 eFt-ot hagyjon jóvá a Testület a céltartalék terhére.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Előterjesztés a 2012/2013. tanév előkészítéséről 
 
Felder Frigyes képviselő: A Munkácsy-s szülőktől megkeresés  érkezett az 
önkormányzathoz. Mik ennek a formai követelményei? 
Stickel Péter igazgató: Nincsenek formai követelményei. Ez egy levél formájában írásban 
érkezett. 
Felder Frigyes képviselő: Szeretném majd megnézni, ha lehetséges. 
Stickel Péter igazgató: Megtekintésre a képviselő úrnak bármikor joga van, de másolatot 
nem adhatunk róla. 
dr. Szép Tamás: A 24. határozati javaslatban olyan társulási megállapodásra hivatkoznak 
mellékletként, ami nincsen. Akkor most mit hagyunk jóvá? Ezt pontosítani szükséges. 
Stickel Péter igazgató: Javítani fogjuk. Ezen felül kérem a Bizottságot, hogy a szülők 
kérésének megfelelően a határozati javaslat 15/B pontjával támogassák az előterjesztést. 
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Dér Tamás képviselő: Támogatom Stickel Péter igazgató úr kérését. A Munkácsyban 
összehívták az iskolaszéket, ahol mind a tanári, mind a szülői oldal képviseltette magát. Ők is  
megerősítették azt a kérést, hogy a Toldi telephelyen levő osztályok kerüljenek be a 
Munkácsyba, vagyis ami a 15/B pontnak felel meg. 
Kocsis Ferenc szakértő: Számomra ebből a kérésből is az tűnik ki, hogy a szülők is látják, 
hogy a Testület tavalyi döntése után sem sérült a szakmai munka az iskolában.  
 
Határozati javaslat 15/B pont szavazása: 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Határozati javaslat 15/A pont szavazása: 
Szavazati arány: 0 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                7 nem 
 
A Bizottság a 15/B pont elfogadását támogatta. 
 
73/2012. (VI.07.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2012/2013. tanév előkészítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot 
a 15/B ponttal javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek.  
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                1 nem 
 
6. Előterjesztés az olimpiai reménységek támogatásáról  
 
74/2012. (VI.07.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az olimpiai reménységek támogatásáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 
 
75/2012. (VI.07.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztést és a 
rendelet-tervezeteket a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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8. Előterjesztés a komplex építési és bontási hulladéklerakó és feldolgozó üzemeltetésére 
kötendő szerződésről 

 
 
76/2012. (VI.07.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a komplex építési és bontási hulladéklerakó és feldolgozó üzemeltetésére 
kötendő szerződésről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
9. Előterjesztés az oktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról, illetve 

tanműhelyek bérleti szerződéseinek módosításáról  
 
 
77/2012. (VI.07.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az oktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról, illetve 
tanműhelyek bérleti szerződéseinek módosításáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
10. Előterjesztés a Kaposvár, Nemzetőr sor 3. szám alatt lévő helyiség portálcsere 

költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról 
 
 
78/2012. (VI.07.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Nemzetőr sor 3. szám alatt lévő helyiség portálcsere 
költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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11. Előterjesztés a DDOP-5.1.2/B-09-2010-0005 kódszámú "Kaposvár közösségi 
közlekedés színvonalának javítása infrastrukturális fejlesztésekkel" című projekt 
keretében a Kaposvár-Toponár 2 db autóbusz öbölpár kivitelezése szerződés 
megkötéséről 

 
79/2012. (VI.07.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a DDOP-5.1.2/B-09-2010-0005 kódszámú "Kaposvár közösségi közlekedés 
színvonalának javítása infrastrukturális fejlesztésekkel" című projekt keretében a 
Kaposvár-Toponár 2 db autóbusz öbölpár kivitelezése szerződés megkötéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
12. Előterjesztés a "Távhő-szektor energetikai korszerűsítése" tárgyú beruházáshoz 

szükséges hitel ingatlanfedezetéről 
 
Sallay Attiláné igazgató: Az OTP Bank eredetileg a 400 milliós hitel fedezetére 600 millió 
Ft értékű jelzálogot kért, később ezt módosították 773 millió Ft-ra. A határozati javaslatot 
ennek megfelelően módosítottuk, kérjük a Bizottságot, hogy a módosított határozati javaslatot 
támogassa. 
 
80/2012. (VI.07.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a "Távhő-szektor energetikai korszerűsítése" tárgyú beruházáshoz 
szükséges hitel ingatlanfedezetéről szóló előterjesztést és a módosított határozati javaslatot 
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
13. Előterjesztés a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 14. sz. alatt lévő 15 m2 alapterületű garázs 

bérbevételére érkezett ajánlatról 
 
81/2012. (VI.07.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 14. sz. alatt lévő 15 m2 alapterületű garázs 
bérbevételére érkezett ajánlatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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14. Előterjesztés az „AGÓRA „épületében lévő étterem és büfé hasznosításáról  
 

82/2012. (VI.07.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az „AGÓRA „épületében lévő étterem és büfé hasznosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 

Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 

15. Előterjesztés a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázissal kötendő bérleti 
szerződés jóváhagyásáról 

 

83/2012. (VI.07.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázissal kötendő bérleti 
szerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
 

Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 

16. Előterjesztés a Kaposvár, Izzó u. 3629/9. hrsz-ú ingatlanon történő telephely-
fejlesztéshez szükséges önkormányzati nyilatkozat megadásáról 

 

84/2012. (VI.07.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
úgy határozott, hogy javasolja a Közgyűlésnek, hogy a kaposvári 3229/9. hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó, az előterjesztéshez csatolt nyilatkozat aláírására hatalmazza fel a Polgármestert. 
 

Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 

17. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2012. június-
szeptember hónapokban benyújtandó pályázatokról 

 

85/2012. (VI.07.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2012. június-
szeptember hónapokban benyújtandó pályázatokról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 

Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 

Kaposvár, 2012. június 13. 
 
 
 
 Oláhné Pásztor Andrea  Csutor Ferenc  
 titkár  tanácsnok 


