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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. november 8-án 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. 
 
133/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére a 
- a Kaposvár, Honvéd u. 1. sz. alatt lévő 46 m2 alapterületű helyiségcsoport elidegenítéséről 
- a kaposvári polgárok tájékoztatását, alapvető információkhoz való hozzájutását, s a városba 

érkező turisták tájékozódását szolgáló okos telefonos alkalmazás elkészíttetéséről 
- költségvetési pótigényekről 
című előterjesztéseket.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
I. A 2012. november 15-i közgyűlés napirendjei: 
 
1. Előterjesztés a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott:           Ift Miklós ügyvezető igazgató 
 

2. Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott:           Puskás Béla ügyvezető igazgató 
 

3. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott:           Veizer Jánosné vezérigazgató 

 
4. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
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5. Előterjesztés a lakásrendelet és az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
                              Molnár György igazgató 

 
6. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról, 

valamint a települési szilárd hulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjainak 
megállapításáról szóló előterjesztések tárgyalásának elhalasztásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

7. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
8. Előterjesztés a fizető parkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Hartner Rudolf Városgondnokság-vezető 

 
9. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- 

és bérletárak és a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
10. Előterjesztés a 2013. évi kiemelt városi rendezvényekről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
11. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
                              L. Balogh Krisztina főépítész 

 
12. Előterjesztés a Kaposvár, Fejedelem u. 13. sz. alatti 13763/26 hrsz-ú ingatlan 

önkormányzati tulajdonba adásáról (az előterjesztés a zárt anyagok között található) 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
13. Előterjesztés a kaposvári 15385 hrsz-ú ingatlanon található füves sportpálya 

bérletéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
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14. Előterjesztés a Kaposvár, Zaranyi utcai, IV. sz. vízműtelep üzemviteli épületén 
végzendő tetőtér-beépítési beruházásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
15. Előterjesztés a Kaposvár, Füredi u.57-59. sz. alatt lévő helyiség homlokzat  javítás  

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

 
16. Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi u. 32. sz. alatti ingatlan hasznosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
17. Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények 

minimális bérleti díját meghatározó 21/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
18. Előterjesztés a kaposvári 200/5 hrsz-ú "kivett közterület" megnevezésű ingatlan egy 

részének értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
19. Előterjesztés a turisztikai attrakciók fejlesztése pályázathoz kapcsolódó, Somogy 

Megyei Önkormányzattal kötött használati szerződésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
20. Előterjesztés a kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításra vonatkozó 

közszolgálati szerződés meghosszabbításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
21. Előterjesztés a 2013/14. tanévben indítandó középiskolai osztályok számáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
22. Előterjesztés településfejlesztési döntések meghozataláról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 

 
23. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi likviditási hitel 

kérelmének benyújtásáról és fejlesztési hitelkeret megújításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
24. Előterjesztés a Copus 300 városismereti vetélkedő megszervezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
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25. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 1. sz. alatt lévő 46 m2 alapterületű 
helyiségcsoport elidegenítéséről 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 

 
26. Előterjesztés a kaposvári polgárok tájékoztatását, alapvető információkhoz való 

hozzájutását, s a városba érkező turisták tájékozódását szolgáló okos telefonos 
alkalmazás elkészíttetéséről 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Jenei Zoltánné irodavezető  

 
26. Előterjesztés költségvetési pótigényekről 

Előterjesztő:       Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
II. Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirendek: 
 
27. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi ellenőrzési 

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

 
28. Javaslat a Közgyűlés 2013. évi munkatervéhez 

(A javaslatban a tárgyalni kívánt előterjesztés pontos címét, a fel elős és a közreműködő nevét, a tárgyaló 

bizottságokat, valamint a tárgyalás javasolt időpontját is meg kell jelölni.) 

 
ZÁRT ÜLÉS:  
   
29. Előterjesztés Horváth Lajosné Kaposvár, dr. Kovács S . Gy. u. 11. fsz. 5. szám alatti 

bérlakás vásárló részletfizetésének rendezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
30. Javaslat a „Kaposvár díszpolgára”, a „Kaposvár városért” és a „Kaposvár 

szolgálatáért” kitüntető címek adományozására 
(A bizottságok valamennyi kitüntetés típusra tehetnek javaslatot. A bizottság javaslatához mellékelni kell a  

javasolt személy, vagy szervezet rövid – maximum fél oldalas - indokolását, lehetőleg elektronikus  
formában is.) 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról 
 
134/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás díjainak módosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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2. Előterjesztés a temetkezési díjak módosításáról 
 
Borhi Zsombor képviselő: Többször kaptam olyan jelzést a városlakóktól, hogy a 
szentjakabi temetőben más városi temetőkhöz képest nem azonos szintű szolgáltatást 
nyújtanak. Gondoltak-e arra, hogy differenciált díjakat állapítsanak meg? 
Puskás Béla ügyvezető igazgató: Konkrét díjról, szolgáltatásról kellene tudnom. 
Véleményem szerint a temetkezési feladatokat ugyanolyan minőségben végezzük mindegyik 
temetőben. A szolgáltatási díjakat az önkormányzat állapítja meg, itt lehetne esetleg 
kezdeményezni. Nem látom, hogy hol lehetne differenciálni. Az üzemeltetés költsége nem 
kisebb, mint másik temetőé. 
Borhi Zsombor képviselő: A temető rendjével, a sírok közötti rendtartással kapcsolatosan 
merült ez fel. 
Puskás Béla ügyvezető igazgató: Az igaz, hogy mivel ez egy kis temető, csak hetente 
egyszer tudunk takarítani, levelet söpörni, szemetet szedni. Véleményem szerint a helyiek 
közreműködése is sokat segíthetne a helyzeten. 
 
135/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a temetkezési díjak módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást 
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról 
 
dr. Szép Tamás képviselő: 7 %-os díjemelés és 299 millió Ft-os támogatás szerepel az 
előterjesztésben. Előterjesztő 126 millió Ft-ot javasol támogatásként. A veszteség megtérítése 
előírás, a cég már minden intézkedést megtett. Számol-e az előterjesztő azzal, hogy fél éven 
belül újra előkerül ez a kérdés, vagy a Holdingnak kell ezt kigazdálkodni, akkor viszont az a 
kérdés, hogy képes-e erre? 
Molnár György igazgató: Idén kényszerűen csökkentettük a támogatást. Részben a Holding 
tett vállalásokat, amit teljesítettek is, de az ő forrásaik is beszűkültek. Meg kell találni a cég 
működőképessé tételének lehetőségét, felül kell vizsgálni a szolgáltatást. A költségek nőnek, a 
támogatás nem változik, sőt csökkenhet. Foglalkozunk a kérdéssel, ezért javasoltuk azt, hogy 
a költségvetés készítésekor véglegesítsük a támogatás összegét.  
dr. Szép Tamás képviselő: Ez nem helyi probléma, minden céget hátrányosan érint, hogy az  
állami támogatás nem változik évek óta. Végleges megoldást kellene találni. Tudom, hogy 
felmerült már az is, hogy vizsgáljuk meg esetleg bizonyos járatok kiszervezésének 
lehetőségét, bár én magam nem támogatom. 
Molnár György igazgató: Nem azért nem tettük oda forrást év elején, mert nem akartuk, 
hanem azért, mert nem volt. 
Jurmann Béla szakértő: A cég 299 millió Ft forráshiánnyal számol. 126 millió Ft 
önkormányzati támogatás és szinten tartott állami támogatás mellett is hiányzik még közel 
130 millió Ft. Ez nem tartható. A cégnek fel kell készülnie arra, hogy további intézkedéseket 
kell tenni. Meg kell vizsgálni az összes lehetséges megoldást, akár még a kiszervezést is. 
Molnár György igazgató: A Megyei Jogú Városok Szövetsége évek óta foglalkozik az  
állami támogatás kérdésével. Több kezdeményezést tettek a kormány felé is, eddig 
eredménytelenül. A tömegközlekedési cégeknek is van országos szövetségük, ők is  
rendszeresen foglalkoznak a problémával, sajnos kevés sikerrel. 
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136/2012. (XI. 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 
 
4. Előterjesztés a lakásrendelet és az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének 

módosításáról 
 
137/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a lakásrendelet és az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének 
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 lakásrendelet és az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének 
módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 
 
Jurmann Béla szakértő: A kommunálisa adó kivetésével kapcsolatosan különböző 
alternatívák kerültek összehasonlításra. Jelentős adóemeléssel járna a lakosság irányába. Az 
összehasonlításban a jelenlegi díjtételek átlagos díjak, a javasolt módosítás utáni maximális  
díjakkal kerültek összehasonlításra, ez így nincs szinkronban. +250 millió Ft a kommunális  
adóbevétel többlete. Ha beszorozzuk az adóalanyok számát a díjtétellel, akkor nem ennyi 
bevétel jön ki. Mi az eltérés oka? Nem számolnak iparűzési adóbevétel többlettel. Pedig ha nő  
az infláció, ezt követve a cégek árat emelnek, nő az árbevételük, növekszik az iparűzési 
adóalapjuk, vagyis nőni kellene az adóbevételnek. 
dr. Klapsz László irodavezető: Az összehasonlításnál nem minden esetben van a maximum, 
átlagos kategóriákat próbáltunk figyelembe venni. Az adóbevétel számításánál nem minden 
esetben 1 tétel 1 adótárgy, mert vannak osztott tulajdonok is. Az iparűzési adónál az infláció 
növekedésével együtt megszűnő cégekkel is számolni kellene, nemcsak adóalap 
növekedéssel, de ez kiszámíthatatlan. 
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138/2012. (XI. 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 
                                                                0 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: 6 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
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: 6 igen 
                                                                1 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 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról, 

valamint a települési szilárd hulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjainak 
megállapításáról szóló előterjesztések tárgyalásának elhalasztásáról 

 
139/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások díjainak módosításáról, 
valamint a települési szilárd hulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjainak 
megállapításáról szóló előterjesztések tárgyalásának elhalasztásáról szóló előterjesztést és 
a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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7. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról 
 
140/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról szóló előterjesztést és a 
rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
8. Előterjesztés a fizető parkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
141/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a fizető parkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
9. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- 

és bérletárak és a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
142/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és 
bérletárak és a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 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 az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és 
bérletárak és a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 



 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYVEK\20121108_pvg.doc 
2013.01.10  Oláhné P. Andrea 9. oldal/14 
 

10. Előterjesztés a 2013. évi kiemelt városi rendezvényekről 
 
143/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2013. évi kiemelt városi rendezvényekről szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
11. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
144/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól 
szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a 
rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
12. Előterjesztés a Kaposvár, Fejedelem u. 13. sz. alatti 13763/26 hrsz-ú ingatlan 

önkormányzati tulajdonba adásáról 
 
145/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Fejedelem u. 13. sz. alatti 13763/26 hrsz-ú ingatlan 
önkormányzati tulajdonba adásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
13. Előterjesztés a kaposvári 15385 hrsz-ú ingatlanon található füves sportpálya 

bérletéről 
 
146/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kaposvári 15385 hrsz-ú ingatlanon található füves sportpálya bérletéről 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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14. Előterjesztés a Kaposvár, Zaranyi utcai, IV. sz. vízműtelep üzemviteli épületén 
végzendő tetőtér-beépítési beruházásról 

 
147/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Zaranyi utcai, IV. sz. vízműtelep üzemviteli épületén végzendő 
tetőtér-beépítési beruházásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
15. Előterjesztés a Kaposvár, Füredi u.57-59. sz. alatt lévő helyiség homlokzat  javítás  

költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról 
 
148/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Kaposvár, Füredi u.57-59. sz. alatt lévő helyiség homlokzat  
javítás  költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
16. Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi u. 32. sz. alatti ingatlan hasznosításáról 
 
149/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Pécsi u. 32. sz. alatti ingatlan hasznosításáról szóló előterjesztést 
és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
17. Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények 

minimális bérleti díját meghatározó 21/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat 
módosításáról 

 
150/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények minimális 
bérleti díját meghatározó 21/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat módosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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18. Előterjesztés a kaposvári 200/5 hrsz-ú "kivett közterület" megnevezésű ingatlan egy 
részének értékesítéséről 

 
151/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kaposvári 200/5 hrsz-ú "kivett közterület" megnevezésű ingatlan egy 
részének értékesítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
19. Előterjesztés a turisztikai attrakciók fejlesztése pályázathoz kapcsolódó, Somogy 

Megyei Önkormányzattal kötött használati szerződésről 
 
152/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a turisztikai attrakciók fejlesztése pályázathoz kapcsolódó, Somogy Megyei 
Önkormányzattal kötött használati szerződésről szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
20. Előterjesztés a kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításra vonatkozó 

közszolgálati szerződés meghosszabbításáról 
 
153/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításra vonatkozó közszolgálati 
szerződés meghosszabbításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
21. Előterjesztés településfejlesztési döntések meghozataláról 
 
154/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a településfejlesztési döntések meghozataláról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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22. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi likviditási hitel 
kérelmének benyújtásáról és fejlesztési hitelkeret megújításáról 

 
155/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi likviditási hitel 
kérelmének benyújtásáról és fejlesztési hitelkeret megújításáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
23. Előterjesztés a 2013/14. tanévben indítandó középiskolai osztályok számáról 
 
156/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2013/14. tanévben indítandó középiskolai osztályok számáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
24. Előterjesztés a Copus 300 városismereti vetélkedő megszervezéséről 
 
157/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Copus 300 városismereti vetélkedő megszervezéséről szóló előterjesztést és 
a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
25. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 1. sz. alatt lévő 46 m2 alapterületű 

helyiségcsoport elidegenítéséről 
 
158/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Honvéd u. 1. sz. alatt lévő 46 m2 alapterületű helyiségcsoport 
elidegenítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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26. Előterjesztés a kaposvári polgárok tájékoztatását, alapvető információkhoz való 
hozzájutását, s a városba érkező turisták tájékozódását szolgáló okos telefonos 
alkalmazás elkészíttetéséről 

 
Felder Frigyes képviselő: Javasolom a pályázati felhívást azzal kiegészíteni, hogy a 
programozó a vállalási árért a marketing munkálatokat is végezze el. 
 
Módosító javaslat szavazása. 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Molnár György igazgató: Az előterjesztés nem került egyeztetésre velünk. Most látom, hogy 
nincs forrás megjelölve a feladat elvégzésére. Javasolom, hogy 4 millió Ft-os keretösszeget 
biztosítson az önkormányzat a céltartalék terhére. 
 
Módosító javaslat szavazása. 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
159/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kaposvári polgárok tájékoztatását, alapvető információkhoz való 
hozzájutását, s a városba érkező turisták tájékozódását szolgáló okos telefonos 
alkalmazás elkészíttetéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja az alábbi kiegészítésekkel: 
- a pályázati kiírásban szerepeljen, hogy a vállalási árért a programozó a marketing 

munkálatokat is köteles elvégezni, 
- a Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az okos telefonos alkalmazás elkészíttetésére 4 

millió Ft-os keretösszeget biztosítson a céltartalék terhére. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
27. Előterjesztés költségvetési pótigényekről 
 
160/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a költségvetési pótigényekről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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28. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi ellenőrzési 
munkatervéről 

 
161/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
úgy határozott, hogy jóváhagyja az Önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozó 2013. 
évi ellenőrzési munkatervet. 
 
Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Merganczné Horváth Helga irodavezető 
Határidő:  2012. november 15. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
29. Javaslat a Közgyűlés 2013. évi munkatervéhez 
 
162/2012. (XI. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 
Közgyűlés 2013. évi munkatervéhez javaslatot nem tett.  
   
Felelős:   Csutor Ferenc tanácsnok 
Közreműködik:  Oláhné Pásztor Andrea titkár 
Határidő:  2012. november 15.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A következő napirend tárgyalása előtt Csutor Ferenc tanácsnok úr zárt ülést rendelt el. 
 
Kaposvár, 2012. november 20. 
 
 
 
 Oláhné Pásztor Andrea  Csutor Ferenc  
 titkár  tanácsnok 


