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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. február 21-én a kaposvári Polgármesteri Hivatalban a 
megtartott üléséről. 
 
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 és a bérleti díj 
csökkentési kérelmekrő l, továbbá a Kaposvár TISZK Kft. ingó- és ingatlan vagyona a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes használatba adásáról,  
illetve a Kft. további működtetéséről szóló előterjesztések napirendre vételét tette fel 
szavazásra. 
 
19/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére a  
- a bérleti díj csökkentési kérelmekrő l 
- a Kaposvár TISZK Kft. ingó- és ingatlan vagyona a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ részére történő ingyenes használatba adásáról, illetve a Kft. további működtetéséről 
szóló előterjesztést.  
 
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 az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

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

3. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 



 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYVEK\20130221_pvg.doc 
2013.03.05  Oláhné P. Andrea 2. oldal/11 
 

4. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2013. évben érvényesítendő 
minimális bérleti díjak megállapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

5. Előterjesztés az óvodák alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
 

6. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési 
intézmények átadás-átvételével kapcsolatosan kötendő használati és vagyonkezelési 
szerződésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

7. Előterjesztés a 2013. évi kiemelt városi rendezvények programjáról és  
költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 

8. Előterjesztés jelzálogjoggal terhelt, volt önkormányzati bérlakás elajándékozásához 
történő hozzájárulásról          
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

9. Előterjesztés a Kaposvár, Ezredév u. 22. szám alatti, 812/A/1. hrsz-ú "iroda" 
megnevezésű ingatlan értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

10. Előterjesztés a Köznevelési Szerződések elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
 

11. Előterjesztés a Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE-vel 
kötendő 5 évre szóló megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sport referens 
 

12. Előterjesztés Kaposvár intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 
kapcsán településfejlesztési döntés meghozataláról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 

13. Előterjesztés a közösségi közlekedés projekt keretében költség-átcsoportosításból 
adódó önerő többlet igényről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
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14. Előterjesztés a közösségi közlekedés pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezetről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató, Szirják Imréné igazgató 
 

15. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a település szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 
6.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Kovács Katalin társulás vezető 
 

16. Előterjesztés a szennyvíztisztító telep és a szennyvízcsatorna-hálózat eu-s 
támogatással történő fejlesztési lehetőségéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

17. Előterjesztés bérleti díj csökkentési kérelmekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 

18. Előterjesztés a Kaposvár TISZK Kft. ingó- és ingatlan vagyona a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes használatba adásáról, illetve 
a Kft. további működtetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

II. Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirendek: 
 
19. Előterjesztés a Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás 2012. évben 

végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

20. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottságának 2013. évi munkatervéről 
Előterjesztő: Csutor Ferenc tanácsnok 
Közreműködik: Oláhné Pásztor Andrea bizottsági titkár 

 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Molnár György igazgató, meghívott: Az előterjesztéshez kiosztásra került egy kiegészítés. 
Kérjük a bizottságot, hogy a kiosztott kiegészítésekkel együtt fogadja el a rendeletmódosítást. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Az előterjesztésben szerepel, hogy a 3,5 milliárd Ft 
BM támogatásról a szerződés megkötésre került. Megismerhető-e ennek a tartalma? Az 
Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságnál szerepel OEP forrásból 
finanszírozott fejlesztés. Mi a tartalma? 
Szita Károly polgármester, meghívott: A képviselő-testület rendkívüli ülésen döntött a 
támogatás felhasználásáról, ott olvasható a szerződés tartalma. 
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Molnár György igazgató, meghívott: Az OEP pénzből gépkocsi vásárlás, az Erdősor utcai 
orvosi rendelő nyílászáró cseréje és számítógép beszerzés valósult meg.   
 
20/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi 
kiegészítésekkel: 
 

1. A Szántó u. 5. szám alatti irodaépületben kazán cserére 587 e Ft előirányzat biztosítása 
a lakás, nem lakás ingatlanok felújítási kiadásai új induló kerete terhére. 
 

2. A Szent Imre u. 14. számú épület szennyvízrendszerének tisztítására 114 e Ft  
biztosítása a lakás, nem lakás ingatlanok felújítási kiadásai új induló kerete terhére. 

 
3. A Kaposfüredi Részönkormányzat kerete terhére 18 e Ft biztosítása a Tar Csatár 

Központi Óvoda részére (1. sz. melléklet 119. sor + 18 e Ft, céltartalék - 18 e Ft). 
 

4. A Toponári Részönkormányzat kerete terhére 20 e Ft lebontása a SzocioNet  
Módszertani Központ számára tévesen a polgármesteri keret terhére történt. Javasoljuk 
a tévedés korrigálását (Toponári Részönkormányzat kerete - 20 e Ft, polgármesteri 
keret + 20 e Ft). 

5. A felhalmozási célú kamatkiadások összegének 10.683 e Ft-tal történő megemelését  
javasoljuk az élelmezési céltartalék egyidejű csökkentése mellett. 

 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Szita Károly polgármester, meghívott: Új szerkezetű költségvetést készítettünk, elkülönítve 
tartalmazza a kötelező és az önként vállalt feladatokat. A feladatfinanszírozás és a stabilitási 
törvény meghatározza a város gazdálkodását és a költségvetés szerkezetét. A kötelező 
feladatokat támogatja az állami költségvetés, emellett tervezünk 2,4 milliárd Ft-ot önként 
vállalt feladatokra. Ez utóbbi is szükséges a város működéséhez. Megváltozott a 
feladatstruktúra, az oktatási intézmények jelentős része állami fenntartásba került. A szakmai 
feladatokat az állam finanszírozza, minden más önkormányzati finanszírozás. Két új 
intézményt tartunk fenn: a Múzeumot és Könyvtárat. A stabilitási törvény alapján év végére 
nem lehet folyószámlahitel állománya az önkormányzatnak, így is kell terveznünk. Az 
adósságkonszolidáció folyamatban van, mintegy 60 %-os tartozásállományt és kamatait 
vállalja át az állam, ez még nem jelenik meg a költségvetésben. Február 28-ig születik meg a 
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döntés a konkrét mértékről, június 30-ig történik meg a rendezése pénzügyileg, ez majd a 
szeptemberi rendeletmódosításban jelenik meg. 150 millió Ft általános tartalékot tudtunk 
tervezni. A működési költségvetés pozitív egyenlegű, ez részben az elmúlt kétévi 
megtakarítások eredménye is, valamint a struktúra változás hatása. A nagy beruházásokra 12 
milliárd Ft-ot tervezünk, ez tartalmazza a tavalyi áthúzódókat és az idei új induló 
beruházásokat is. tervezzük ezt úgy, hogy nincs új hitelfelvétel, a már szerződött hitelkeretek 
rendelkezésre álló maradványait használjuk fel.  A beruházások nagy része EU-s forrásból 
valósul meg. Nehéz költségvetési év lesz a külső körülmények miatt, de stabil és tartható 
gazdálkodást biztosító költségvetést tudtunk összeállítani. A KOMÉTA-val folyamatban 
vannak a tárgyalások, amíg nincs 100 %-os garancia a 2 mrd Ft visszatérülésére, addig nem 
terjesztjük a testület elé.  
Borhi Zsombor képviselő, bizottsági tag: A Kutyatár Egyesületnek növeltük a támogatását. 
Elvárható lesz-e, hogy valóban minden kóbor kutyát befogjanak.  
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A KOMÉTA átvilágítása befejeződött-e? A 
közszolgáltató cégek támogatására a 3,5 mrd Ft-ból 380 millió Ft-ot tervezünk, az 
előterjesztésben úgy olvastam, hogy később terjesztik elő a konkrét javaslatot. Mikor?  
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: Az út-híd-járda javításnál az igények és a javasolt  
összeg között nagyon nagy a különbség.  nagyon alacsony összeget tervezünk erre a célra. 
Van-e más, bővebb javaslat? 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: Szerepel-e a költségvetési anyagban az  
adósságszolgálat felső határa, én nem találtam. Mennyire adósodhatunk el? 
Szita Károly polgármester, meghívott: Semennyire sem adósodhatunk el. 2008-2009. év 
volt a csúcspont a hitelfelvételben. Nagy mértékű volt a pénzkivonás, ezért kényszerültek az 
önkormányzatok a hitelfelvételre. Az adósságkonszolidáció és a stabilitási törvény azért kell, 
hogy megállítsa a mértéktelen hitelfelvételt. Kutyatár Egyesület kapcsán azt kell mondanunk, 
hogy semennyi támogatás sem elég ahhoz, hogy minden kutyát befogjanak. Civil szervezet, 
kiválóan végzi a munkáját, de ez a felemelt támogatás sem oldja meg a problémát. Nincs  
olyan menhely, ahova minden kutyát be lehetne gyűjteni. Az biztos, hogy kenneleket kell még 
építeni. KOMÉTA: többen is átvilágították, többek között mi is, az MFB és az  Ernst&Young 
is. Ez utóbbi vagyonértékelését túl magasnak tartom, de figyelembe kell vennünk. A feltételek 
változatlanok, most az üzleti tervről folyik a vita, illetve arról, hogy a tulajdonosok milyen 
garanciákat tudnak nyújtani. A közszolgáltató cégekkel kapcsolatosan nincs újdonság, benne 
van az előterjesztésben, a Fürdőt, a KT Zrt-t és a Jégcsarnokot támogatjuk. Az 
útfelújításokkal kapcsolatosan az biztos, hogy a tavaszi kátyúzást mindenképpen megoldjuk, 
akkor is, ha több, mint 10 millió Ft-ba kerül. Ezen kívül 50 millió Ft keretösszeg van a 
céltartalékban, ebbő l előkészítjük azokat a munkákat, amit a jövő évben tervezünk 
megvalósítani. 
Molnár György igazgató, meghívott: A kötelezettségvállalás felső határa táblázatnak felel 
meg az 1. számú kimutatás, csak most a hitelek teljes futamidejére elkészítjük. 
Felder Frigyes képviselő, bizottsági tag: Tüzetesen átnéztük a költségvetést, jól össze van 
rakva, maximálisan támogatni tudom.  
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Némi bizonytalanságot tartalmaz a költségvetés az 
intézmények üzemeltetésével kapcsolatosan. Azt gondolom, hogy a 3,5 mrd Ft-ból képzett 
céltartalék segítségével tartható a költségvetés. 
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21/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 
szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A Vikár Béla kórussal nem kötünk 
megállapodást? 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens, meghívott: Más módon került eddig 
támogatásra. Ha felmerül a szerződéskötés igénye, akkor ez is megoldható. 
 
22/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
4. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2013. évben érvényesítendő 
minimális bérleti díjak megállapításáról 

      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
23/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 
és egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2013. évben érvényesítendő minimális bérleti 
díjak megállapításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 



 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYVEK\20130221_pvg.doc 
2013.03.05  Oláhné P. Andrea 7. oldal/11 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 
és egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2013. évben érvényesítendő minimális bérleti 
díjak megállapításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Előterjesztés az óvodák alapító okiratának módosításáról 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
24/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az óvodák alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési 

intézmények átadás-átvételével kapcsolatosan kötendő használati és vagyonkezelési 
szerződésekről 

      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
25/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési intézmények 
átadás-átvételével kapcsolatosan kötendő használati és vagyonkezelési szerződésekről 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. Előterjesztés a 2013. évi kiemelt városi rendezvények programjáról és költségvetéséről 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
26/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2013. évi kiemelt városi rendezvények programjáról és költségvetéséről 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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8. Előterjesztés a jelzálogjoggal terhelt, volt önkormányzati bérlakás elajándékozásához 
történő hozzájárulásról 

      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 

27/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a jelzálogjoggal terhelt, volt önkormányzati bérlakás elajándékozásához 
történő hozzájárulásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 

9. Előterjesztés a Kaposvár, Ezredév u. 22. szám alatti, 812/A/1. hrsz-ú "iroda" 
megnevezésű ingatlan értékesítéséről 

      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 

28/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Ezredév u. 22. szám alatti, 812/A/1. hrsz-ú "iroda" 
megnevezésű ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 

10. Előterjesztés a Köznevelési Szerződések elfogadásáról 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 

29/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Köznevelési Szerződések elfogadásáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 

11. Előterjesztés a Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE-vel kötendő 
5 évre szóló megállapodásról 

      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 

30/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE-vel kötendő 5 
évre szóló megállapodásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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12. Előterjesztés a Kaposvár intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 
kapcsán településfejlesztési döntés meghozataláról 

      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
 
31/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 
kapcsán településfejlesztési döntés meghozataláról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
13. Előterjesztés a közösségi közlekedés projekt keretében költség-átcsoportosításból 

adódó önerő többlet igényről 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
 
32/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a közösségi közlekedés projekt keretében költség-átcsoportosításból adódó 
önerő többlet igényről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
14. Előterjesztés a közösségi közlekedés pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezetről 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 
33/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a közösségi közlekedés pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezetről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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15. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a település szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 
6.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
34/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, a település szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
16. Előterjesztés a szennyvíztisztító telep és a szennyvízcsatorna-hálózat eu-s 

támogatással történő fejlesztési lehetőségéről 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
35/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a szennyvíztisztító telep és a szennyvízcsatorna-hálózat eu-s támogatással 
történő fejlesztési lehetőségéről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
17. Előterjesztés a Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás 2012. évben 

végzett tevékenységéről 
      Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 
36/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a Kaposvár és  
Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
megtárgyalta és elfogadta. 
 
Felelős:                 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik:    dr. Farkas Edit aljegyző    
Határidő:              azonnal                           
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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18. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottságának 2013. évi munkatervéről 

      Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 

 
37/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 
2013. évi munkatervét elfogadta. 
 
Felelős:              Csutor Ferenc tanácsnok 
Közreműködik:  Oláhné Pásztor Andrea titkár 
Határidő:            értelem szerint 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
19. Előterjesztés bérleti díj csökkentési kérelmekről 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
38/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a bérleti díj csökkentési kérelmekről szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
20. Előterjesztés a Kaposvár TISZK Kft. ingó- és ingatlan vagyona a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes használatba adásáról, illetve 
a Kft. további működtetéséről 

      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
39/2013. (II.21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár TISZK Kft. ingó- és ingatlan vagyona a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes használatba adásáról, illetve a 
Kft. további működtetéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2013. február 27. 
 
 
 
 Csutor Ferenc Dér Tamás 
 tanácsnok képviselő 
 


