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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. június 6-án 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 közül a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatásról szóló 83/2012 (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztés napirendről történő levételét tette fel szavazásra. 
 

104/2013. (VI.06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

levette napirendjéről a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012 (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 

Szavazati arány: 7 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 a Fino Kaposvári Röplabda SE nemzetközi szereplésének 

támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik:  Szerb György sport referens 
 

2. Előterjesztés KOMÉTA'99 Zrt-ben végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos 
szerződések módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 

3. Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztéshez kiegészítés 2. 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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4. Előterjesztés szakszolgálati intézmény működtetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
 

5. Előterjesztés a Somogy Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester dr. Kéki Zoltán 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 

 

6. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztését 
célzó (ÁROP-1.A.5-2013) pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

7. Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub rendkívüli támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés a Fino Kaposvári Röplabda SE nemzetközi szereplésének támogatásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: 10,5 millió Ft továbbra is hiányzik a 

költségvetéséből, honnan teremthető elő? A 25 millió Ft-os tartozás miért csak most derült ki? 

Szerb György sport referens, meghívott: A tartozás már akkor ismert volt, amikor a 

jelenlegi vezető belépett a Klubba. Racionalizálásokat hajtottak végre, ugyanakkor a 

költségvetésük a felére csökkent, ennek megfelelően kezelték a helyzetet. A hiányzó összeget 
szponzorok bevonásával próbálják előteremteni. 

 

105/2013. (VI.06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a Fino Kaposvári Röplabda SE nemzetközi szereplésének támogatásáról 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 

2. Előterjesztés a KOMÉTA'99 Zrt-ben végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos 
szerződések módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

dr. Prohászka Balázs KOMÉTA gazdasági igazgató, meghívott: Jogi félreértések miatt 

szükséges a módosítás. Az új részvények kibocsátása miatt egységesíteni kell a meglévő  

részvényeket. A Közgyűlés részvételi jogát nem befolyásolja, a tőkebefektetést viszont 
korlátozza. Ez a 4. részlet feltétele lenne. A bankokkal tárgyalunk, azon dolgozunk, hogy 

csökkentsük a terheket és átstrukturáljuk a kötelezettségeket. Szeptember 30-ig a bankok 

meghosszabbítják a moratóriumi feltételeket. Az árbevétel növekedés még nem érte el a 

kívánt szintet, még elmaradás van, de jő fedezeti szintet tudtunk elérni. 45 fős fizikai 
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létszámbővítés történt. A szállítók bevonása a tőkebefektetésbe részeredményt hozott, a 2 

legnagyobb befektetővel megállapodtunk, az Alföldi Szövetkezet 100 millió Ft-ot, a Magyar 
Sertés Kft. 40 millió Ft-ot fektet be. 

Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Az üzleti tervet át kell dolgozni. A finanszírozási 

kondíciók miatt, vagy más okból is? 

dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: Több hónapos előkészítési munkálatok voltak, 

akkor miért nem vették előbb észre, hogy így nem jó a részvényekkel kapcsolatos 
szabályozás? A bankokkal történt-e írásos megállapodás? 

dr. Lamperth Mónika képviselő: Említette a tőkebefektetési tárgyalások elhúzódását, azt, 

hogy az üzleti tervtől elmarad az árbevétel. Milyen új változás volt a körülményekben? 

Pintér Attila képviselő: Mi miatt nem lehet tartani a korábban reálisnak tartott üzleti tervet. 

A Közgyűlés döntött arról, hogy negyedévente beszámolnak a cég gazdálkodásáról,  
kérhetünk-e egy rövid tájékoztatást. A 200-250 milliós szállítói befektetésnek van-e reális  

esélye? 

dr. Prohászka Balázs KOMÉTA gazdasági igazgató, meghívott: Az üzleti terv kapcsán a 

már bemutatott feltételek reálisak. Tavaly év végén készült, januári tőkebefektetést 

feltételezve. Az 1. részlet azonban csak áprilisban folyt be. A költségcsökkentési 
intézkedésekkel jó fedezeti szintet tudtunk elérni, ennek tartásán dolgozunk. A bankokkal 

közös tárgyalás volt, 2 bank határozottan válaszolta, hogy kész a befektetésre, a 3. bank csak 

szóban ígérte. Az írásos válaszokat kb. 1 hét alatt megkaphatjuk. Az alapszabály módosításon 

4 jogász is dolgozott, eddig egyikük sem vette észre a problémát, most kerül javításra. A 

beszállítókkal kapcsolatosan jó esély van arra, hogy a szükséges mértékű befektetést el tudjuk 
érni.   

 

106/2013. (VI.06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a KOMÉTA'99 Zrt-ben végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos szerződések 
módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 

javasolja. 
 

Szavazati arány: 5 igen 
                                                                3 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 

3. Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztéshez kiegészítés 2. 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

107/2013. (VI.06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztéshez kiegészítés 2. című előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 

elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 8 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 
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4. Előterjesztés a szakszolgálati intézmény működtetéséről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Az előterjesztésben az szerepel, hogy 

többletköltséget nem vállal az önkormányzat. Ugyanakkor lesznek többletköltségek, ez  

teljesen bizonyos. Ki vállalja ezeket? 

Sárdi Zoltánné köznevelési referens, meghívott: A Pedagógiai Intézet eszköztára 
rendelkezésre áll. Az iskolai tantermek átalakítása a Tankerület költsége lesz. Ha több a 

működési költség, akkor az arányos részt is nekik kell bevállalni. 

Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Hiányzik a megállapodás, hogy ki mit vállal, és a 

költségek viseléséről is meg kell egyezni. 

Sárdi Zoltánné köznevelési referens, meghívott: A költözés időpontjáig el fog készülni a 
megállapodás. 

 

108/2013. (VI.06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a szakszolgálati intézmény működtetéséről szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 8 igen 

                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 

 

5. Előterjesztés a Somogy Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezéséről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
109/2013. (VI.06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a Somogy Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezéséről szóló előterjesztést és a 

határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 6 igen 

                                                                2 tartózkodás 

                                                                0 nem 
 

6. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztését 
célzó (ÁROP-1.A.5-2013) pályázat benyújtásáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
110/2013. (VI.06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztését 
célzó (ÁROP-1.A.5-2013) pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és a határozati 

javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 8 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 
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7. Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub rendkívüli támogatási kérelméről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

 

Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Plusz támogatási igényről van szó. A beszámolónál 

egy héttel ezelőtt miért nem jelent ez meg? 

Csutor Ferenc tanácsnok, bizottsági tag: A Sportbizottság meghallgatta az elnököt az előző  
ülésen. Tudtak róla, hogy további támogatási igény jelentkezhet, csak nem voltak pontos 

számok. 

Szerb György sport referens, meghívott: Pontos számok nélkül megalapozatlan lett volna a 

kérés.   

 
111/2013. (VI.06.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a Kaposvári Kosárlabda Klub rendkívüli támogatási kérelméről szóló 

előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 8 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 
Kaposvár, 2013. június 6. 
 
 
 
 Csutor Ferenc Dér Tamás 
 tanácsnok képviselő 


