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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 15-én a kaposvári Polgármesteri Hivatalban 
megtartott rendkívüli ülésérő l. 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok úr megállapította, hogy a Bizottság a jelen lévő 6 fővel 
határozatképes. 
 
165/2012. (XI. 15.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére „Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása 
Kaposváron” pályázat előkészítési költségeinek biztosításáról és Kaposvár komplex 
turisztikai fejlesztése című projekt Rippl-Rónai Emlékmúzeum projektelem kapcsán 
támogatási összeg megelő legezéséről című előterjesztést.  
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
I. A 2012. november 15-i közgyűlés napirendjei: 
 
1. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, többször 

módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

2. Előterjesztés „Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása 
Kaposváron” pályázat előkészítési költségeinek biztosításáról és Kaposvár komplex 
turisztikai fejlesztése című projekt Rippl-Rónai Emlékmúzeum projektelem kapcsán 
támogatási összeg megelőlegezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, többször 

módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Kocsis Ferenc szakértő: A vállalkozásoknál a bérleti szerződés úgy működik, hogy egy 
időszakra jutó összeget előre le kell tenniük, és elmaradás esetén ebből fedezhető a hátralék, 
majd utána újra feltöltik a kaució összegét.  
Sallay Attiláné igazgató: 12 millió Ft lenne itt a kaució összege, ez jelentősen gátolná a 
pályázat eredményességét. Nem vállalkozásbarát megoldás. 
Borhi zsombor képviselő: Mi lesz akkor, ha nem lesz pályázó? 
Sallay Attiláné igazgató: A táblákat el kellene vinni a közterületről és csúszik az egész 
reklámozási tevékenység. 
dr. Szép Tamás:  Mi akadálya van annak, hogy havonta fizessen? Javasolom, hogy legyen 1 
havi kaució kikötve és a vállalkozó havonta utólag fizesse a bérleti díjat. 
 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A bizottság a módosító javaslatot támogatta. 
 
166/2012. (XI. 15.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, többször 
módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és 
a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a 
pályázati felhívás tartalmazza azt, hogy a bérlő 1 havi kaució letételére köteles, továbbá a 
bérleti díjat havonta egyenlő összegben, a tárgyhónapot követő hónapban köteles megfizetni.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, többször 
módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és 
a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2. Előterjesztés „Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása 

Kaposváron” pályázat előkészítési költségeinek biztosításáról és Kaposvár komplex 
turisztikai fejlesztése című projekt Rippl-Rónai Emlékmúzeum projektelem 
kapcsán támogatási összeg megelőlegezéséről 
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167/2012. (XI. 15.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a „Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása 
Kaposváron” pályázat előkészítési költségeinek biztosításáról és Kaposvár komplex 
turisztikai fejlesztése című projekt Rippl-Rónai Emlékmúzeum projektelem kapcsán 
támogatási összeg megelőlegezéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
Kaposvár, 2012. november 20. 
 
 
 
 Oláhné Pásztor Andrea  Csutor Ferenc  
 titkár  tanácsnok 


