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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 2013. január 17-én a kaposvári Polgármesteri Hivatalban a 
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsággal közösen megtartott rendkívüli ülésérő l. 
 
A megjelent bizottsági tagok nevét, a meghívottak nevét, megjelenésük tényét a jegyzőkönyv 
1. számú mellékletét képező jelenléti ív tartalmazza. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok úr megállapította, hogy a bizottság a jelen lévő 9 fővel 
határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadását tette fel szavazásra. 
 
dr. Lamperth Mónika képviselő, meghívott: Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a 
meghívóban szereplő 1. és 3. napirendi pontokat együtt tárgyaljuk, hiszen azok tartalma 
szorosan összefügg. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság támogatta az ügyrendi javaslatot. 
 
1/2013. (I. 17.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 
napirendjét elfogadta azzal, hogy a meghívó szerinti 1. és 3. napirendi pontokat a bizottság 
együtt tárgyalja, mivel azok tartalma szorosan összefügg.  
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A tárgyalásra kerülő napirendi pontok felsorolását a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező 
meghívó tartalmazza. 
 
A Bizottság határozata alapján tárgyalásra kerülő napirendek: 
 
1. Előterjesztés költségvetést érintő egyes kérdésekről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
2. Előterjesztés a KOMÉTA '99 Zrt. pénzügyi helyzetének rendezésében történő 

önkormányzati részvételről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
3. Előterjesztés a kaposvári munkahelyek védelméről 

Előterjesztő: dr. Lamperth Mónika képviselő 
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4. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: Kereszturi János ügyvezető igazgató, Böröcz Gábor területi igazgató 
 

5. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
6. Előterjesztés a 2013. évi "Kaposvári Farsang - Dorottya Napok" megrendezéséhez 

biztosított önkormányzati támogatásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
7. Előterjesztés az "Otthon" Lakásfenntartó Szövetkezet részére biztosítandó 

támogatásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
8. Előterjesztés a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 „Miénk itt a tér” – szociális 

városrehabilitáció Kaposváron c. kiemelt program keretében meghirdetendő 
Programalap közvetett támogatás pályázati felhívásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
9. Előterjesztés a Szivárvány Kultúrpalotában működő mozival kapcsolatos 157/2012. 

(IX. 27.) önkormányzati határozat módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
 
Csutor Ferenc tanácsnok úr tájékoztatta a bizottságot, hogy 2013. január 1-től a 
jegyzőkönyvekre a tanácsnok aláírása mellett a bizottság további egy tagjának aláírása 
szükséges, javasolta Dér Tamás képviselő úr megbízását. Helyettesítésére Borhi Zsombor 
képviselőt javasolta.   
 
2/2013. (I. 17.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
úgy határozott, hogy a bizottsági jegyzőkönyvek aláírásával Dér Tamás képviselőt, 
helyettesítésével Borhi Zsombor képviselőt bízza meg. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a költségvetést érintő egyes kérdésekről és 
2. Előterjesztés a kaposvári munkahelyek védelméről 
      Az előterjesztéseket a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
dr. Lamperth Mónika képviselő, meghívott: A város december közepén 3,5 milliárd Ft-os 
támogatást kapott a Kormánytól, melyeket munkahelyek védelmére lehet felhasználni,  ezen 
belül a KOMÉTA-nak 2 milliárd Ft-ot javasol az előterjesztő. Kérdés az, hogy elegendő-e egy 
cég megmentése, vagy másokat is kellene támogatni. Javasolom, hogy ne csak a KOMÉTA-
val foglalkozzon a város, hanem írjunk ki nyilvános pályázatot vállalkozások számára. És ha 
még van arra forrás, akkor enyhítsünk a vállalkozásokat érintő helyi adókon. 
Felder Frigyes képviselő, bizottsági tag: Az 1. számú előterjesztésben szereplő célokat 
támogatni tudom, de érdekelne, hogy minek a terhére kapta a város ezt a támogatást. A 3. 
előterjesztésben szereplő 1-2. célt is támogathatónak tartom, de a 3.-kal kapcsolatosan 
részletes költségvetést szeretnék látni, akkor támogatnám. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Felvetődtek-e más, további célok is? A határozati 
javaslat db.) pontjában azt írták, hogy a kötvényt kölcsönné kell konvertálni, akkor svájci 
frank helyett Ft alapú lesz? A Kutyatár támogatása tavaly 3,5 millió Ft volt 8 hónapra, egész 
évre megduplázzuk a támogatás összegét. De ez vajon elegendő lesz-e? 
Pintér Attila képviselő, meghívott: Az 1. előterjesztés munkahelyek védelméről szól, a 
másik előterjesztés ugyanakkor csak 1 cég támogatását tartalmazza.  Az előterjesztés 
stratégiailag fontos ágazatokról szól, ez azt jelenti, hogy a húsiparon kívül más ágazatban is  
fel akarjuk használni? 
Molnár György igazgató, meghívott: Az előterjesztés tartalmazza a 3,5 milliárd Ft forrását, 
ezen kívül többet nem tudunk, a mi feladatunk az, hogy megfelelő módon használjuk fel ezt 
az összeget. A célok közül Polgármester Úr a 2 milliárd Ft-ot kötötten jelölte meg, a további 
célokat mi határoztuk meg, annak megfelelően, hogy el tudjunk vele számolni. A célokat  
megküldtük a Minisztérium részére, január végéig kell szerződést kötnünk. Általános és 
konkrét célok kerültek megfogalmazásra az adatlapon. A kötényt deviza alapú kölcsönné 
kívánjuk konvertálni, a jelenlegihez képest változatlan feltételekkel kell ezt megtenni. 
Amennyiben a bank nem kívánja átalakítani, akkor az állam az egyösszegű visszavásárlás  
jogával fog élni. A Kutyatár esetében mi is tisztában vagyunk azzal, hogy ez a munka csak 
teljes munkaidőben végezhető, így a vezetője részére a megélhetést biztosítani kell, ezen felül 
a többletköltségeket is fedezni kell.    
dr. Lamperth Mónika képviselő, meghívott: Szándékosan nem írtam összeget, még 
nagyságrendet sem. Költségvetést akkor lehet készíteni, ha már a célok, a szándék elfogadásra 
került. 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: Azzal egyetértek, hogy a kisebb vállalkozásokat is  
meg kellene támogatni, de ne csökkentsük az adókat, hanem erősítsük meg a vállalkozásokat. 
Ha a KOMÉTA-t megmentjük, megmarad az általa fizetendő adóbevétel. Ne osztogassuk 
szét, ne olyan lukakat tömjünk be, amik eddig is csak nyelték a pénzt.  
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Nem vagyok meggyőződve arról, hogy a Kutyatár 
számára elegendő lesz ez a támogatás. Lesz-e lehetőség később is támogatást adni nekik? 
Molnár György igazgató, meghívott: Van lehetőség további támogatás nyújtására. 
Dér Tamás képviselő, bizottsági tag: Az előterjesztés alapján a pénznek megvan a helye, és  
jó helyre kerül. A KOMÉTA amilyen feltételekkel kapja ezt az összeget, más vállalkozások 
nem biztos, hogy kérnék és vállalnák ezt. Hiszen az önkormányzat a KOMÉTA-ba befektet, 
nyilván a hozammal együtt szeretnénk ezt a pénzt majd visszakapni. 
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Pintér Attila képviselő, meghívott: Néhány éve volt Foglalkoztatási Támogatási Keret, de 
megszűnt, mert nem volt igénybevétel. Ha lenne ismét egy ilyen keret, és olyan feltételekkel 
írnánk ki, hogy a vállalkozások tudjanak élni a lehetőséggel, akkor ez valóban megfelelne a 
munkahelyek védelme céljának. 
 
3/2013. (I. 17.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a költségvetést érintő egyes kérdésekről szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
1 fő nem szavazott. 
 
4/2013. (I. 17.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kaposvári munkahelyek védelméről szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek nem javasolja elfogadásra. 
 
Szavazati arány (az eredeti hat.jav.-ra): 2 igen 
                                                                7 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
     Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Molnár György igazgató, meghívott: Az érdekképviseleti szerveknek megküldtük az 
előterjesztést véleményezésre. Egy helyen a rendeletben pontosítást javasoltak, mégpedig a 
kiszállási díj esetében a mértékegység nem Ft/fő, hanem Ft/alkalom, ezt javítottuk. Egyéb 
észrevételt nem tettek, az előterjesztést elfogadásra javasolják. 
 
5/2013. (I. 17.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
4. Előterjesztés a KOMÉTA '99 Zrt. pénzügyi helyzetének rendezésében történő 

önkormányzati részvételről 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
dr. Lamperth Mónika képviselő, meghívott: Javasolom, hogy az előterjesztéshez kerüljön 
csatolásra az MFB szakértői anyaga. Az Ernst&Young szerint mennyit ér a cég, mit tartalmaz  
a kockázatelemzés, mennyi a cég tartozása? Ezen információk nélkül nem lehet megalapozott 
döntést hozni. 
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Pintér Attila képviselő, meghívott: Az ilyen típusú támogatás az Európai Uniós joggal 
ellentétes. Üzleti alapon megalapozottnak kell lennie. Mi lesz akkor, ha a befektetés nem 
valósul meg, ha a cég nem tudja visszavásárolni, mi lesz a következménye? 
Felder Frigyes képviselő, bizottsági tag: Az egyes részletekről nem ad információt az  
előterjesztés, ez alapján nem lehet dönteni. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Az előterjesztés szövegében az szerepel, hogy a 
következő ülésen hatalmazza fel a testület a polgármestert a szerződés aláírására. A 
határozatban meg az van, hogy szerződést köt, ami már megtörtént tényt jelent. Most akkor 
mi a valódi szándék? Szerepel egy utalás a felmérésre a lakosság körében. Az önkormányzat 
rendelte ezt meg? Lehet-e tudni, hogy milyen körben, és nyilvános volt-e? 
Molnár György igazgató, meghívott: Most elvi döntést hoz a Közgyűlés, amíg a konkrét  
kérdések tisztázódnak, mint pl. a cégérték. Ahhoz, hogy a partnerek, a dolgozók 
megnyugodjanak, szükséges egy elvi döntés. Az Ernst&Young anyaga még nem érkezett 
meg, január 20. a határideje, a többi anyag készítése is még folyamatban van. A következő 
ülésen, várhatón még januárban minden dokumentum itt lesz a testület előtt, azok tartalmának 
ismeretében kell döntést hozni. Annyit tudunk, hogy a cég jegyzett tőkéje 5 mrd Ft, a múlt év 
végén 3 mrd Ft volt a saját tőkéje, de közel 2 mrd Ft-os veszteséget szenvedett. Több 
forrásból érkezne a segítség, hiszen befektet a tulajdonos, az általa hozott befektető, az MFB 
eltökélt ebben, és az önkormányzat is. 
dr. Lamperth Mónika képviselő, meghívott: A 2. pont a feltételek kikötése: mi hozhatunk-e 
döntést arról, hogy 3. fél is részese legyen a szerződésnek? Akkor neki is ott kellene lenni az  
aláírók között, mert ez így jogilag problémás. A 3. pont: 6 év alatt visszavásárolja a 
befektetett összeget és az elvárt hozamot is fizeti. Nem látok erre garanciát. A piacon semmi 
sem változik ettől, nem fog tudni fizetni. Azt azonban ki kellene kötni, hogy az olasz 
tulajdonos a saját cégeinek alacsony áron nem adhat el termékeket. 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: 2 lépcsőben tárgyaljuk, a mai napon 
szándéknyilatkozatot teszünk, részletes kérdések a következő ülésen kerülnek tárgyalásra. A 
visszafizetésre nincs garancia, a szerződést kell jól körülbástyázni. 
 
6/2013. (I. 17.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a KOMÉTA '99 Zrt. pénzügyi helyzetének rendezésében történő 
önkormányzati részvételről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
dr. Bendli Attila törvényességi referens, meghívott: Az előterjesztésben elírás történt, a … 
oldalon a 2. melléklet helyett 1. melléklet értendő. Az 1. § (4) bekezdésében duplán szerepel a 
„személy részére” szövegrész, ez is elírás. 
dr. Lamperth Mónika képviselő, meghívott: Milyen formában kompenzálja a Járás i 
Hivatal? 
dr. Bendli Attila törvényességi referens, meghívott: Tavaly októberben tárgyalta a Testület 
a Járási Hivatallal kötendő megállapodást. Akkor megállapodás született arról is, hogy 
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létszám arányosan 3 parkolóhelyet a Járási Hivatal dolgozói számára ingyenesen biztosítunk. 
Erről van most szó. 
 
 
7/2013. (I. 17.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
6. Előterjesztés a 2013. évi "Kaposvári Farsang - Dorottya Napok" megrendezéséhez 

biztosított önkormányzati támogatásról 
     Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
8/2013. (I. 17.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2013. évi "Kaposvári Farsang - Dorottya Napok" megrendezéséhez 
biztosított önkormányzati támogatásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
7. Előterjesztés az "Otthon" Lakásfenntartó Szövetkezet részére biztosítandó 

támogatásról 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
9/2013. (I. 17.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az "Otthon" Lakásfenntartó Szövetkezet részére biztosítandó támogatásról 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
8. Előterjesztés a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 „Miénk itt a tér” – szociális 

városrehabilitáció Kaposváron c. kiemelt program keretében meghirdetendő 
Programalap közvetett támogatás pályázati felhívásról 

     Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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10/2013. (I. 17.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 „Miénk itt a tér” – szociális 
városrehabilitáció Kaposváron c. kiemelt program keretében meghirdetendő 
Programalap közvetett támogatás pályázati felhívásról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
9. Előterjesztés a Szivárvány Kultúrpalotában működő mozival kapcsolatos 157/2012. 

(IX. 27.) önkormányzati határozat módosításáról 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
11/2013. (I. 17.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Szivárvány Kultúrpalotában működő mozival kapcsolatos 157/2012. (IX. 
27.) önkormányzati határozat módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2013. január 21. 
 
 
 
 Csutor Ferenc Dér Tamás 
 tanácsnok képviselő 
 


