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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. december 6-án a kaposvári Polgármesteri Hivatalban 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok úr távollétében a Bizottság ülését Dér Tamás képviselő úr vezette. 
Megállapította, hogy a bizottság a jelen lévő 7 fővel határozatképes. 
 
168/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére a Kaposvár, Kanizsai u. 12. sz. alatti garázs értékesítéséről szóló 
előterjesztést.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
I. A 2012. december 13-i közgyűlés napirendjei: 
 
1. Előterjesztés a települési szilárdhulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjainak 

módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: Trenyik Tamás igazgató 
 

2. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, 
és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési 
koncepciójáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
4. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megalkotásáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester, dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

5. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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6. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2013. évi működési előleg 
kérelmeiről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György városi sportvezető 
 

7. Előterjesztés a 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 
valamint az intézményekben beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

8. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet 
megalkotásáról és tájékoztató a távhőszolgáltatási díjak alakulásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

9. Előterjesztés a kaposvári 5768 hrsz-ú iparvasút megnevezésű ingatlan 
hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

10. 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 
 

11. Előterjesztés a háziorvosok feladat-ellátási szerződésének módosításáról és az ehhez 
kapcsolódó kötelezettség vállalásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

12. Előterjesztés a kaposvári 4365/1 hrsz-ú, valamint a kaposvári 4364/9 hrsz-ú 
ingatlanból 2,5 ha nagyságú terület értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

13. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Rippl-Rónai  
Emlékmúzeum térítésmentes tulajdonba, a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 
által használt Kaposvár, Fő  u. 10. szám alatt lévő ingatlanrészek, valamint a Taszári 
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok ingyenes használatba adásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

14. Előterjesztés a Kaposvár, Damjanich u. 17. sz. alatti kollégium épületén távközlési 
berendezések telepítésével kapcsolatos megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
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15. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

16. Előterjesztés a fizetőparkolókat üzemeltető személyek érdekeltségi rendszerének 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság-vezető 
 

17. Előterjesztés a humánszolgáltatási társulási megállapodások felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

18. Előterjesztés a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

19. Előterjesztés a MÁV terület alatt lévő Baross Gábor utcai csapadékvízelvezető 
rendszerről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

20. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

21. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

22. Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények állami 
fenntartásba adásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: B. Rózsás Erzsébet 
 

23. Előterjesztés a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Takáts Gyula Megyei 
és Városi Könyvtár fenntartásának átvételéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: B. Rózsás Erzsébet 
 

24. Előterjesztés a víziközművek üzemeltetésére kötött szerződés módosításáról és a 
víziközművek használata után 2013. évben fizetendő használati díjról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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25. Előterjesztés Kaposvár, Kanizsai u. 12. sz. alatti garázs értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
II. Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirend: 
 
26. Előterjesztés a Kaposvár Izzó utcában lévő 3533/12 hrsz-ú ingatlanból 4432 m2 

nagyságú terület értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1. Előterjesztés a települési szilárdhulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjainak 

módosításáról 
 
169/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a települési szilárdhulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjainak 
módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a települési szilárdhulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjainak 
módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2.  Előterjesztés a víziközművek üzemeltetésére kötött szerződés módosításáról és a 

víziközművek használata után 2013. évben fizetendő használati díjról 
 
170/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a víziközművek üzemeltetésére kötött szerződés módosításáról és a 
víziközművek használata után 2013. évben fizetendő használati díjról szóló előterjesztést 
és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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3. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet 
megalkotásáról és tájékoztató a távhőszolgáltatási díjak alakulásáról 

 
dr. Szép Tamás képviselő: Itt nem lehetett volna az inflációnak megfelelő mértékű  
díjemelést elfogadni? Ez van a szerződésben, ezt lehetett volna érvényesíteni. 
Molnár György igazgató: A Megyei Önkormányzat által kiválasztott szolgáltató által ellátott 
településeken mi csak január 1-től vagyunk jogosultak díjat megállapítani és bármilyen 
rendelkezést érvényesíteni. A kormányrendelet, ami a részletes végrehajtási szabályokat 
tartalmazza, még nem jelent meg. A kaposvári közszolgáltatónál lehetne díjat emelni, csak a 
mértékét nem tudjuk, mert az új kormányrendelet alapján új díjalkalmazási szabályok lesznek. 
Keresztúri János ügyvezető igazgató: Lehetetlen helyzetbe hoztak minket. A 
kormányrendeletnek már régen meg kellett volna jelenni. Teljesen abszurd helyzetet okoz, 
hogy január 1-től a régi díjjal dolgozunk, majd ha megjelenik az új szabályozás, akkor azt 
követően a város más részein már az új díjakat alkalmazzuk. Ezen kívül még egy BM 
rendeletnek is meg kell jelenni, ami a részletes szakmai szabályokat tartalmazza. 
Dér Tamás képviselő: Most fogadjuk el ezt az előterjesztést. A kormányrendelet 
megjelenése után akár rendkívüli közgyűlés is lehet, hogy az új díjakat mielőbb 
megállapíthassuk és a szolgáltatók alkalmazni tudják. 
 
171/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet 
megalkotásáról és tájékoztató a távhőszolgáltatási díjak alakulásáról 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 kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet 
megalkotásáról és tájékoztató a távhőszolgáltatási díjak alakulásáról szóló előterjesztést 
és a rendelet-tervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
4. Előterjesztés a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Takáts Gyula Megyei és 

Városi Könyvtár fenntartásának átvételéről 
 
Molnár György igazgató: A Múzeum és a Könyvtár is véleményezte az előterjesztést és a 
csatolt megállapodásokat. A munkamegosztásról szóló megállapodással kapcsolatosan néhány 
módosítást javasoltak, ezt kiosztottuk írásban is. Előterjesztő javasolja a Bizottságnak, hogy a 
módosításokkal együtt tárgyalja és fogadja el az előterjesztést.  
Szerb György városi sportiroda vezető: A Sportmúzeum Kuratóriuma azzal a kéréssel 
fordult az önkormányzathoz, hogy vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy a Sportmúzeum is  
a városi önkormányzat fenntartásába kerülhessen. 
Farkas Márta szakértő: A 13. oldalon található záradékból nekem hiányzik az, hogy mi lesz 
a leltár ellenőrzés megállapításának következménye? Hiányzik erre vonatkozóan a döntés. A 
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VI.2. pontban az szerepel, hogy a lejárt szállítói tartozások nélkül vesszük át az intézményt. A 
tartozásokat a jelenlegi fenntartó ki fogja fizetni?  
dr. Szép Tamás képviselő: A VI.3. pontban szerepel, hogy a beázás miatti tetőfelújítást az 
ingatlan tulajdonosa köteles elvégeztetni. Ki lesz az ingatlan tulajdonosa? 
Molnár György igazgató: Az államtitkársággal egyeztettünk, nem adtak egyértelmű választ 
a kérdéseinkre. Polgármester Úr azt mondta, hogy ezekkel a feltételekkel vállaljuk a két  
intézmény átvételét, ezeket a pontokat rögzítettük a megállapodásokban. Az állam lesz a 
tulajdonos, de arra nincs biztosíték, hogy felújítják az épületet. A szállítói tartozásokkal 
kapcsolatosan igenis elvárjuk, hogy a korábbi fenntartó álljon helyt a tartozásokért. A 
Sportmúzeumot a Megyei Önkormányzattól átvette az állam, állami tulajdonban is marad, a 
város nem jut sem tulajdonhoz, sem használati joghoz. 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens: Mindkét intézmény esetében, de főleg a 
múzeumnál fizikai képtelenség lenne december végéig tételes leltárt készíteni, mert milliós  
tételszámról van szó. 
Molnár György igazgató: A város azért fog felelni, amit átvesz. Folyamatosan vezetett 
állományi nyilvántartás van, a gyűjteményt pedig nem vesszük tulajdonba, csak használati 
jogunk lesz.    
 
172/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Takáts Gyula Megyei és 
Városi Könyvtár fenntartásának átvételéről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja: 
- a Rippl-Rónai Múzeummal kötendő munkamegosztási megállapodásban az alábbi 
módosításokkal: 

14.2 A pályázati források felhasználásának elszámolásához a szükséges igazolásokat és  
dokumentumokat a Központ biztosítja, őrzi az eredeti dokumentumokat. 
A vastagon szedett rész kerüljön bele a megállapodásba. 

 
11.2. Kimutatást készít a hátralékok és túlfizetések állományáról, javaslatot tesz a 
behajthatatlan hátralékok törlésére. Ez a pont a Múzeum esetében nem releváns, törölni 

szükséges. 
 
14.3 A pályázatok pénzügyi és szakmai nyomon követése, azok határidőre történő 
elszámolása, valamint a dokumentumok fénymásolatainak őrzése az Intézmény 
feladata. Ez kerüljön be a megállapodásba.  
 

- a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral kötendő munkamegosztási megállapodásban 
az alábbi módosításokkal: 

14.2 A pályázati források felhasználásának elszámolásához a szükséges igazolásokat és  
dokumentumokat a Központ biztosítja, őrzi az eredeti dokumentumokat. 
A vastagon szedett rész kerüljön bele a megállapodásba. 
 
12.4 pont: Az Intézmény törvényszabta, kötelező feladata 2013. évtől kb. 200 
települési önkormányzat könyvtári ellátásának pénzügyi, adminisztratív kiszolgálása, 
melyről analitikus nyilvántartást vezet, s azt a normatíva elszámolás céljából a 
Központ felé továbbítja.  Ez kerüljön be a megállapodásba. 
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14.2 A pályázatok pénzügyi és szakmai nyomon követése, azok határidőre történő 
elszámolása, valamint a dokumentumok fénymásolatainak őrzése az Intézmény 
feladata. Ez kerüljön be a megállapodásba. 

 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Előterjesztés a fizetőparkolókat üzemeltető személyek érdekeltségi rendszerének 

módosításáról 
 
173/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a fizetőparkolókat üzemeltető személyek érdekeltségi rendszerének 
módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2013. évi működési előleg 

kérelmeiről 
 
174/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2013. évi működési előleg 
kérelmeiről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. Előterjesztés az egyes önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények állami 

fenntartásba adásáról 
 
dr. Szép Tamás képviselő: A telephelyek és feladatellátási helyek között szerepel a 
Somssich P. u. 8. Mi az oka ennek? 
B. Rózsás Erzsébet: A közétkeztetést a Duráczkyban is nekünk kell biztosítani, ezért 
szerepel a feladatellátási helyek között. 
 
175/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az egyes önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények állami 
fenntartásba adásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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8. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, 
és a költségvetési rendelet módosításáról 

 
 
176/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, 
és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, 
és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-módosítást a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
9. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megalkotásáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
 
Jurmann Béla szakértő: Szerepel a szövegben, hogy a koncepció sok bizonytalanságot  
tartalmaz. Van-e azóta elmozdulás, vannak-e újabb, konkrétabb információk? A 
távhőfejlesztési beruházás kapcsán mekkora a kaposvári cégek szerepvállalása?  
Molnár György igazgató: A fő bizonytalanság az, hogy a költségvetési törvényben 
meghatározott fő szabályozók hogyan alakulnak. De ez minden évben így van a koncepció 
készítésekor, a költségvetés összeállításáig kerül pontosításra sok minden. A fő keretszámokat 
tudjuk, az állami támogatásokhoz a felmérések megtörténtek, a normatív támogatásokat 
tudjuk számszerűsíteni. Jelentősebb változás egyelőre nincs a leírtakhoz képest. 
Tóth István alpolgármester: A jelenlegi munka a beruházás 20 %-a. A cég a teljes  
kapacitását ide hozta. A műszaki ellenőr kaposvári. A tavaszi ütem más konstrukció lesz, ott 
talán majd jobban sikerül helyi cégeket, beszállítókat bevonni a beruházás megvalósításába. 
Dér Tamás képviselő: Úgy gondolom, hogy nagyon sok pozitív dolog van megfogalmazva 
az előterjesztésben, ezeket kell észrevenni, és pozitívan kell nézni a lehetőségeinket. 
Jurmann Béla szakértő: Egy fél mondattal említik a Sávház további korszerűsítését. Mit 
takar ez? 
Bajzik Imre igazgató: Főként a liftek átépítése úgy, hogy mozgáskorlátozottak számára is 
használhatóak legyenek. 
Tóth István alpolgármester: Ezen kívül jelentős belső gépészeti felújításokat is elvégzünk. 
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177/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési 
koncepciójáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 5 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
10. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megalkotásáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
178/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
megalkotásáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
megalkotásáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
előterjesztést és a rendelet-tervezeteket a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
11. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról 
 
179/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról szóló előterjesztést és a 
rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
12. Előterjesztés a 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 

valamint az intézményekben beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
 
180/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 
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valamint az intézményekben beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
13. Előterjesztés a kaposvári 5768 hrsz-ú iparvasút megnevezésű ingatlan 

hasznosításáról 
 
181/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kaposvári 5768 hrsz-ú iparvasút megnevezésű ingatlan hasznosításáról 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
14. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
182/2012. (XII. 06.) 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: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
15. Előterjesztés a háziorvosok feladat-ellátási szerződésének módosításáról és az ehhez 

kapcsolódó kötelezettség vállalásról 
 
183/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a háziorvosok feladat-ellátási szerződésének módosításáról és az ehhez 
kapcsolódó kötelezettség vállalásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
16. Előterjesztés a kaposvári 4365/1 hrsz-ú, valamint a kaposvári 4364/9 hrsz-ú 

ingatlanból 2,5 ha nagyságú terület értékesítéséről 
 
184/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kaposvári 4365/1 hrsz-ú, valamint a kaposvári 4364/9 hrsz-ú ingatlanból 
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2,5 ha nagyságú terület értékesítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
17. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Rippl-Rónai  

Emlékmúzeum térítésmentes tulajdonba, a Somogy Megyei Múzeumok 
Igazgatósága által használt Kaposvár, Fő u. 10. szám alatt lévő ingatlanrészek, 
valamint a Taszári Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok ingyenes 
használatba adásáról 

 
Sallay Attiláné igazgató: A Megyei Önkormányzat megtárgyalta a javaslatot és a 
térítésmentes használati jogot alapító megállapodást egy plusz ponttal javasolja kiegészíteni,  
ami egy 6 hónapos rendes felmondásról szól. Javasoljuk elfogadni. 
 
185/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Rippl-Rónai  
Emlékmúzeum térítésmentes tulajdonba, a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 
által használt Kaposvár, Fő u. 10. szám alatt lévő ingatlanrészek, valamint a Taszári 
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok ingyenes használatba adásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a  
„Térítésmentes használati jogot alapító megállapodás” az alábbi 11. ponttal egészüljön ki:   
 
„11./ Felek megállapodnak abban, hogy a 7. ponton túl e megállapodás bármelyik fél részéről 

indokolási kötelezettség nélkül a naptári év végére történő rendes felmondással 
(egyoldalú, írásbeli nyilatkozat) 6 hónapos felmondási idő elteltével felmondható.” 

 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
18. Előterjesztés a Kaposvár, Damjanich u. 17. sz. alatti kollégium épületén távközlési 

berendezések telepítésével kapcsolatos megállapodásról 
 
186/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Damjanich u. 17. sz. alatti kollégium épületén távközlési 
berendezések telepítésével kapcsolatos megállapodásról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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19. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
187/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
20. Előterjesztés humánszolgáltatási társulási megállapodások felülvizsgálatáról  
 
188/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a humánszolgáltatási társulási megállapodások felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
21. Előterjesztés a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 

alapító okiratának módosításáról 
 
189/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
22. Előterjesztés a MÁV terület alatt lévő Baross Gábor utcai csapadékvíz elvezető 

rendszerről 
 
190/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta MÁV terület alatt lévő Baross Gábor utcai csapadékvíz elvezető 
rendszerről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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23. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
191/2012. (XII. 06.) 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 
rendeletmódosítás a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
24. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

jóváhagyásáról 
 
192/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 

0 nem 
 
25. Előterjesztés a Kaposvár, Kanizsai u. 12. sz. alatti garázs értékesítéséről 
 
193/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Kanizsai u. 12. sz. alatti garázs értékesítéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Bizottsági hatáskörben tárgyalt napirend: 
 
26. Előterjesztés a Kaposvár Izzó utcában lévő 3533/12 hrsz-ú ingatlanból 4432 m2 

nagyságú terület értékesítéséről 
 
194/2012. (XII. 06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
úgy határozott, hogy a kaposvári 3533/12 hrsz-ú, “szántó” megnevezésű ingatlanból 4432 m2 
nagyságú területet a Privát Húsfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság részére értékesíti az  
alábbi feltételekkel: 

- az ingatlan vételára: 1.200,-Ft/m2+ÁFA; 
- telekalakítási munkarészek és a mezőgazdasági művelésből történő kivonás 

elkészíttetése, valamint a telekhatár kitűzése a vevő kötelezettsége és költsége; 
- az ingatlan értékbecslési díjának megtérítése vevőt terheli; 
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- szükség esetén a tereprendezési terv készítését és a terület feltöltés költségeit, valamint  
a terület közművekkel történő ellátását vevőnek kell finanszíroznia; 

- a telek mezőgazdasági művelésből történő kivonásának költsége a vevőt terheli; 
- az adásvételi szerződés elkészíttetése vevő kötelezettsége és költsége, az adásvételi 

előszerződés megkötésével egyidejűleg a vételár 50%-át vevőnek meg kell fizetnie; 
- a jogerős telekalakítási engedély kiadása és a mezőgazdasági művelésből történő 

kivonás a végleges adásvételi szerződés aláírásának feltétele, melynek megkötésekor 
köteles vevő a fennmaradó vételárat egyösszegben megfizetni. 
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