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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. április 18-án a kaposvári Polgármesteri Hivatalban 
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 8 fővel 
határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendi pontok közül 2 előterjesztés napirendről 
történő levételét tette fel szavazásra. 
 
54/2013. (IV.18.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
levette napirendjéről: 
- a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján 

benyújtandó pályázatról, 
- a 2013. évi Sport Keret felosztására kiírásra kerülő pályázatokról és az elbírálás  

szempontjairól 
szóló előterjesztéseket. 
 
Szavazati arány: 8 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. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2012. évi 

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

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
koncepciójáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
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4. Előterjesztés a fogyatékos személyek átmenti ellátásáról (MSME szerződés) 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
 

5. Előterjesztés a Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

6. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei által 2012. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

7. Előterjesztés a 2012. évi közbeszerzésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

8. Előterjesztés a helyi termékvédjegy pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezetről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

9. Előterjesztés Keleti Ipari Park területén kialakított Cabero Kft. részére nyújtandó 
támogatásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

10. Előterjesztés Zselic-kertváros, Hajnalka utcai közvilágítás kiépítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

11. Előterjesztés a Turisztikai attrakciók fejlesztése (DDOP-2.1.1.A.B/12-2012-0003) 
pályázat keretében kialakítandó kerékpáros pihenőkhöz szükséges használati 
szerződésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

12. Előterjesztés a Fekete Hollók rendje helyiség használati kérelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

13. Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal által a Szántó u. 5. sz. alatti 
ingatlanban bérelt helyiségek hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

14. Előterjesztés a Városháza épület tornyába telepíteni kívánt távközlési bázisállomás 
pályázati kiírásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
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15. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 
helyiségcsere kérelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

16. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 8. sz. alatti helyiség bérletére érkezett 
díjajánlatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

17. Előterjesztés a települési hulladék ártalmatlanítási díjainak módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
 

A Bizottság további 1 tagja megérkezett, 9 fő van jelen. 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1. Előterjesztés a települési hulladék ártalmatlanítási díjainak módosításáról 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Ez a díjfizetési kötelezettség a szolgáltatónak plusz 
költséget jelent. Minek a terhére képződik meg ennek a fedezete, mibő l fizetik ki? 
Trenyik Tamás igazgató, meghívott: A fizetési kötelezettség fedezetére 2 forrás lehetséges : 
a nyereség terhére illetve a további racionalizálásból eredő megtakarításokból fizethető ki. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: a racionalizálásból milyen összeget lehet  
előteremteni? 
Trenyik Tamás igazgató, meghívott: A racionalizálást nem most kezdtük, hanem kb. 1,5 
évvel ezelőtt, így számítunk annak idei évi hatására, ez elegendő forrás lehet a járulék 
fizetésére. 
 
 
55/2013. (IV.18.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a települési hulladék ártalmatlanítási díjainak módosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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2. Előterjesztés a Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről  
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
56/2013. (IV.18.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2012. évi 

pénzmaradvány megállapításáról 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Molnár György igazgató, meghívott: A kiosztott kiegészítés tartalmazza a likvid hitelre 
vonatkozó határozati javaslatot illetve további két pótigényt. Előterjesztő kéri, hogy a 
bizottság támogassa ezeket a határozati javaslatokat is. Ezen felül Cseke László 
könyvvizsgáló kérte az egyszerűsített mérleg és az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 
módosítását. Ennek oka az, hogy az általunk készített anyagok nyitó adatai nem tartalmazták 
a Hivatásos Tűzoltóság és a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás adatait. A  
könyvvizsgáló javaslata alapján kérjük a bizottságot, hogy a módosított adatokkal fogadja el 
az egyszerűsített beszámolót.  
A módosított táblázatokat a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 
57/2013. (IV.18.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2012. évi 
pénzmaradvány megállapításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a kiosztott 
kiegészítésekkel 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 költségvetésének végrehajtásáról, a 2012. évi 
pénzmaradvány megállapításáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet a 
könyvvizsgáló javaslata alapján a Bizottsági jegyzőkönyv 3. számú mellékletében 
szereplő adatokkal a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
koncepciójáról  

      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
58/2013. (IV.18.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
koncepciójáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
59/2013. (IV.18.) 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: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6. Előterjesztés a fogyatékos személyek átmenti ellátásáról (MSME szerződés) 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
60/2013. (IV.18.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a fogyatékos személyek átmenti ellátásáról (MSME szerződés) szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei által 2012. évben benyújtott 

pályázatokról és azok eredményéről 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
61/2013. (IV.18.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat és intézményei által 2012. évben benyújtott pályázatokról 
és azok eredményéről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
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Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
8. Előterjesztés a 2012. évi közbeszerzésekről 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
62/2013. (IV.18.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2012. é vi közbeszerzésekről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
9. Előterjesztés a helyi termékvédjegy pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezetről 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
63/2013. (IV.18.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a helyi termékvédjegy pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezetről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                1 nem 
 
10. Előterjesztés a Keleti Ipari Park területén kialakított Cabero Kft. részére nyújtandó 

támogatásról 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Csutor Ferenc tanácsnok, bizottsági tag: Hogyan áll a beruházás? 
Sallay Attiláné igazgató, meghívott: Van egy kis csúszás, június elejére lehet átadni. Annyit 
tudunk, hogy 30 ember már dolgozik, a betanításuk van folyamatban. 
Farkas Márta szakértő, bizottsági tag: A 70 fő foglalkoztatását mennyi időre írjuk elő? 
Sallay Attiláné igazgató, meghívott: Nem mi írjuk elő, EU-s projekt keretében vállalták. 
Ezeknek a fenntartási időszaka általában 5 év. Úgy tudjuk, hogy tovább szeretnék bővíteni a 
foglalkoztatást 150-200 főre. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Milyen időtartamú a bérleti szerződés? 
Sallay Attiláné igazgató, meghívott: 5 éves időtartamú a bérleti szerződés, amiben 
elővásárlási jogot kap. Úgy tudjuk, hogy szándékában áll megvásárolni. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Jelzáloggal terhelt terület, értékesítés esetén ez a 
vételárral hogyan függ össze? 
Sallay Attiláné igazgató, meghívott: Az EU-s támogatás feltétele volt a jelzálog terhelés. Az 
árat már rögzítettük, a jelzáloggal nincs összefüggésben. 
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64/2013. (IV.18.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Keleti Ipari Park területén kialakított Cabero Kft. részére nyújtandó 
támogatásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
11. Előterjesztés a Zselic-kertváros, Hajnalka utcai közvilágítás kiépítéséről 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
65/2013. (IV.18.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Zselic-kertváros, Hajnalka utcai közvilágítás kiépítéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
12. Előterjesztés a Turisztikai attrakciók fejlesztése (DDOP-2.1.1.A.B/12-2012-0003) 

pályázat keretében kialakítandó kerékpáros pihenőkhöz szükséges használati 
szerződésekről 

      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
66/2013. (IV.18.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Turisztikai attrakciók fejlesztése (DDOP-2.1.1.A.B/12-2012-0003) 
pályázat keretében kialakítandó kerékpáros pihenőkhöz szükséges használati 
szerződésekről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
13. Előterjesztés a Fekete Hollók rendje helyiség használati kérelméről 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
67/2013. (IV.18.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Fekete Hollók rendje helyiség használati kérelméről szóló előterjesztést és 
a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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14. Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal által a Szántó u. 5. sz. alatti 
ingatlanban bérelt helyiségek hasznosításáról 

      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
68/2013. (IV.18.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Somogy Megyei Kormányhivatal által a Szántó u. 5. sz. alatti ingatlanban 
bérelt helyiségek hasznosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
15. Előterjesztés a Városháza épület tornyába telepíteni kívánt távközlési bázisállomás 

pályázati kiírásáról 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
69/2013. (IV.18.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Városháza épület tornyába telepíteni kívánt távközlési bázisállomás 
pályázati kiírásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
16. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 

helyiségcsere kérelméről 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: Biztos, hogy kell ekkora területű iroda a 
számukra? És még támogatást is biztosítunk. 
Sallay Attiláné igazgató, meghívott: Törvény alapján biztosítanunk kell a nemzetiségi 
önkormányzatok számára az irodahelyiséget és fizetni a rezsiköltséget. Arról lehet vitatkozni, 
hogy ez mekkora területű legyen. 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: iroda helyiséget kell biztosítanunk, de nem 
közösségi vagy klubhelyiséget. Irodának szerintem nem szükséges ekkora helyiség. 
Javasolom, hogy kérjünk információt arra vonatkozóan, hogy a Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat mire kívánja használni az 50 m2-es irodát. 
 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság a módosító javaslatot támogatta. 
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70/2013. (IV.18.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 
helyiségcsere kérelméről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra azzal, hogy a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat mutassa be, hogy mire 
kívánja használni az 50 m2-es irodát.  
 
Szavazati arány: 5 igen 
                                                                4 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
17. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 8. sz. alatti helyiség bérletére érkezett 

díjajánlatról 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
71/2013. (IV.18.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Ady E. u. 8. sz. alatti helyiség bérletére érkezett díjajánlatról 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2013. április 18. 
 
 
 
 
 Csutor Ferenc Dér Tamás 
 tanácsnok képviselő 
 


