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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 19-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. Az árvízi védekezés támogatásáról szóló előterjesztés tárgyalását tette fel 
szavazásra. 
 
114/2013. (VI.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
napirendjét elfogadta. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A Bizottság határozata alapján tárgyalásra kerülő napirendek: 
 
1. Előterjesztés a 2013. évi nyári gyermekétkeztetésre biztosítandó pénzügyi fedezetről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

2. Előterjesztés a 2013. június 7-ei rendkívüli időjárás következménye miatt 
benyújtandó vis maior pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 

3. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. folyószámla hiteléhez biztosított 
ingatlanfedezetről szóló jelzálogszerződésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 

4. Előterjesztés az adósságkonszolidáció lefolytatásával kapcsolatos közgyűlési 
döntések meghozataláról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 

5. Előterjesztés a Kaposvár okostelefonos alkalmazásában meglévő reklámfelületek 
értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
A Bizottság létszáma 8 főre bővült. 
 
1. Előterjesztés a 2013. évi nyári gyermekétkeztetésre biztosítandó pénzügyi fedezetről 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
 
115/2013. (VI.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta a 2013. évi nyári gyermekétkeztetésre biztosítandó pénzügyi fedezetről 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2. Előterjesztés a 2013. június 7-ei rendkívüli időjárás következménye miatt 

benyújtandó vis maior pályázatról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
116/2013. (VI.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta a 2013. június 7-ei rendkívüli időjárás következménye miatt benyújtandó 
vis maior pályázatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. folyószámla hiteléhez biztosított ingatlanfedezetről 

szóló jelzálogszerződésről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Milyen értéken vették figyelembe az ingatlanokat? 
Ha értékesítésre kerül sor, akkor a 60 %-os minimális ár mennyivel alacsonyabba tényleges  
értéknél? A folyószámla hitel 100 millió Ft-tal emelkedett, mi indokolja? A sajtóban 
megjelent, hogy a rezsicsökkentés a holding cégeinél 100 milliós veszteséget okoz. Mi a 
hatása a távfűtési cégnél? 
Molnár György igazgató, meghívott: Korábbi döntés kapcsán a szerződés elfogadásáról van 
szó. A bank általában 150 %-ot vár el, a 60 % ezzel összhangban van. Az 1-5. pontokról már 
döntött a közgyűlés, a további feltételek nem voltak benne a korábbi csomagban. A 
növekményt több tényező okozta. A Tömegközlekedési Zrt-nek eddig önálló folyószámla 
hitelkerete volt, ez most bekerült a Holdingéba. A többi cégnél jelentkező likviditási gondok 
is hozzájárultak a hitelkeret emeléséhez. A rezsicsökkentés és a cégek által fizetendő  
különadók is likviditási problémákat okoznak. A Távhőszolgáltató esetében abban bízunk, 
hogy a támogatás kompenzálni fogja a kieső árbevételt. A víz és a szemétszállítás kapcsán 
több fórumon is kértük, hogy legyen kompenzáció, de döntés még nincs. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A 60 %-on történő értékesítés egyezség kérdése 
vagy jogszabály alapján történik? 
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Molnár György igazgató, meghívott: Általános banki gyakorlat és az OTP üzletszabályzata 
alapján. 
 
117/2013. (VI.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta a Kapos Holding Zrt. folyószámla hiteléhez biztosított ingatlanfedezetről 
szóló jelzálogszerződésről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A jelen lévő bizottsági tagok száma 9 fő. 
 
4. Előterjesztés az adósságkonszolidáció lefolytatásával kapcsolatos közgyűlési döntések 

meghozataláról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
118/2013. (VI.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta az adósságkonszolidáció lefolytatásával kapcsolatos közgyűlési döntések 
meghozataláról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Előterjesztés a Kaposvár okostelefonos alkalmazásában meglévő reklámfelületek 

értékesítéséről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
119/2013. (VI.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta a Kaposvár okostelefonos alkalmazásában meglévő reklámfelületek 
értékesítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2013. június 19. 
 
 
 
 Csutor Ferenc Dér Tamás 
 tanácsnok képviselő 


