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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. május 22-én a kaposvári Polgármesteri Hivatalban 

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 7 fővel 

határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadását és a közösségi 

közlekedés pályázathoz nyújtandó ingatlan fedezet kiegészítéséről szóló előterjesztés 

napirendre vételét tette fel szavazásra. 
 

80/2013. (V.22.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

felvette napirendjére a közösségi közlekedés pályázathoz nyújtandó ingatlan fedezet 
kiegészítéséről szóló előterjesztést. 
 

Szavazati arány: 7 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 
dr. Lamperth Mónika képviselő asszony tájékoztatta a Bizottságot, hogy a kaposvári  
vállalkozások városi közbeszerzéseken való eredményes részvételének vizsgálatáról szóló 

előterjesztést tárgyalását kezdeményezte. Kérte a Bizottságot, hogy az előterjesztés 

tárgyalását vegyék fel a napirendre. 

 
Csutor Ferenc tanácsnok úr szavazásra tette fel a javaslatot. 

 

Szavazati arány: 1 igen 

                                                                5 tartózkodás 

                                                                1 nem 
 

A Bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztést nem tárgyalja. 

 

Tanácsnok úr javasolta, hogy az előterjesztés napirendre vételét a munkaterv szerinti 

bizottsági ülésre kezdeményezze a képviselő asszony. 
 

A tárgyalásra kerülő napirendi pontok felsorolását a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező 

meghívó tartalmazza. 
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A Bizottság határozata alapján tárgyalásra kerülő napirendek: 
 
1. Előterjesztés a 2013. március 25-27. közötti rendkívüli időjárás következményei 

miatt benyújtott vis maior pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

2. Előterjesztés a Nádasdi utcai kommunális hulladéklerakó bővítési lehetőségéről, és a 
Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program megvalósítása során keletkező 
hulladék befogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Iréné igaz gató 

                             Kovács Katalin társulás vezető  
 

3. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. folyószámla hitelkeretéhez ingatlanfedezet 
nyújtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

4. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt-ben történő tőkeemelésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Molnár György igazgató 

Meghívott: Gombos Attila elnök-vezérigazgató 
 

5. Előterjesztés a közösségi közlekedés pályázathoz nyújtandó ingatlan fedezet 
kiegészítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 

 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés a 2013. március 25-27. közötti rendkívüli időjárás következményei 
miatt benyújtott vis maior pályázatról 
 Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

81/2013. (V.22.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a 2013. március 25-27. közötti rendkívüli időjárás következményei miatt 
benyújtott vis maior pályázatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 7 igen 

                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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2. Előterjesztés a Nádasdi utcai kommunális hulladéklerakó bővítési lehetőségéről, és a 
Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program megvalósítása során keletkező 
hulladék befogadásáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

82/2013. (V.22.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Nádasdi utcai kommunális hulladéklerakó bővítési lehetőségéről, és a 
Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program megvalósítása során keletkező 
hulladék befogadásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 

elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 7 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 
 

3. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. folyószámla hitelkeretéhez ingatlanfedezet 
nyújtásáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
832013. (V.22.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a Kapos Holding Zrt. folyószámla hitelkeretéhez ingatlanfedezet 
nyújtásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 

javasolja. 
 

Szavazati arány: 6 igen 

                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 

 

 

4. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt-ben történő tőkeemelésről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A tőkeemelés részben az élményfürdő 

veszteségének ellentételezése miatt szükséges. Milyen évet zárt a Fürdő? 

Katona Sándorné Kapos Holding Zrt. gazdasági igazgató, meghívott: A Fürdő igen nehéz  

évet zárt. Jelentőek az energia költségek. Annak ellenére, hogy kiemelkedő volt a 
vendégszám, nem volt pozitív eredmény. Pontos számokat most nem tudok mondani. A kért 

összeget mindenképpen a feltételrendszer javítására kívánjuk fordítani. 

Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Az előterjesztés alapján az összeget műszaki 

javításokra fordítják. Másra is fordítható? 

Katona Sándorné Kapos Holding Zrt. gazdasági igazgató, meghívott: Kifejezetten 
műszaki feladatokat kell megvalósítanunk. 

Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Hogyan alakult a biogáz felhasználással a Fürdő  

energia költsége, milyen mértékben használják a biogázt? 

Katona Sándorné Kapos Holding Zrt. gazdasági igazgató, meghívott: Működik a biogáz, 

teljes mértékben azt használjuk, lényegesen olcsóbb az E-ON-tól vásárolt gáznál, de pontos 
adatokat erre sem tudok most mondani. 
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dr. Lamperth Mónika képviselő: Amennyiben ez lehetséges, a bizottság következő ülésére 

írásban szeretnénk kérni ezeket a számadatokat. 
Katona Sándorné Kapos Holding Zrt. gazdasági igazgató, meghívott: Természetesen 

megadjuk a kért információkat. 

 

 

84/2013. (V.22.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a Kapos Holding Zrt-ben történő tőkeemelésről szóló előterjesztést és a 

határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 8 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 

5. Előterjesztés a közösségi közlekedés pályázathoz nyújtandó ingatlan fedezet 
kiegészítéséről 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

85/2013. (V.22.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a közösségi közlekedés pályázathoz nyújtandó ingatlan fedezet 
kiegészítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 

javasolja. 
 

Szavazati arány: 8 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 
Kaposvár, 2013. június 3. 
 
 
 
 
 Csutor Ferenc Borhi Zsombor 
 tanácsnok képviselő 
 


