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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 27-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 6 fővel 

határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadását tette fel szavazásra. 

 

120/2013. (VI.27.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
napirendjét elfogadta. 

 

Szavazati arány: 6 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 olimpiai reménységek támogatásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Szerb György sportreferens 

 
2. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012 (XII. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Közreműködik: Molnár György igazgató 

Meghívott: dr. Korom Norbert ügyvezető igazgató, Böröcz Gábor területi igazgató 
 

3. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

4. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Közreműködik: Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 
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5. Előterjesztés a Desedai Látogatóközpont kivitelezési szerződés megszüntetése 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 

6. Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló 40/2013. (VI. 7.) 
EMMI rendeletre benyújtandó pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 

7. Előterjesztés a kaposvári "Gyermekmosoly" játszótér építési programról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés az olimpiai reménységek támogatásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Az alapítványok, szervezetek személyi összetétele 

mikor kerül frissítésre? Most is vannak olyan tagok, akik hivataluknál fogva kerültek 

valamelyik alapítványba, de már nem töltik be az eredeti tisztségüket, az alapítványnak 
azonban most is tagjai. 

dr. Bendli Attila irodavezető, meghívott: A képviselő-testület minden ciklus elején dönt a 

delegálásokról, 4 évre szól a megbízatás. A jelenlegi delegáltak megbízatása 2014-ben jár le. 

 

121/2013. (VI.27.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 

megtárgyalta az olimpiai reménységek támogatásáról szóló előterjesztést és a határozati 

javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 6 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 

2. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012 (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Oláhné Pásztor Andrea főmunkatárs: A Magyar Kémény Kft. és a Magyarországi 

Kéményseprőmesterek Szövetsége az előterjesztés véleményezése során jelezte, hogy 
álláspontjuk szerint a műszaki vizsgálatok díjaira nem vonatkozik a maximum 2.000 Ft-os 

egységnyi munkaráfordításról szóló rendelkezés. Előterjesztővel egyeztetve a javaslatot 

elfogadjuk. Kérjük a Bizottságot, hogy a rendeletmódosítást úgy fogadja el, hogy az 

önkormányzati rendelet 2. és 3. mellékletében a 2. pontban szereplő műszaki vizsgálatok 

díjtételei a jelenlegi díjakkal maradnak hatályban. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Milyen hatása lesz a II. félévben a cég 

gazdálkodására a rezsicsökkentésnek? 

Böröcz Gábor Kapos Kéményseprő Kft. területi igazgató, meghívott: Számításaink 

szerint a Kapos Kéményseprő Kft-nél 10-15 millió Ft-os veszteséget jelent. 
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dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A Kapos Kéményseprő Kft. megalakulása óta 

mindig nagyon alacsony árakkal dolgozott. A szerződése alapján évente infláció mértékű  
díjemelést hagyott jóvá a Testület. Az ország egyik legolcsóbb cége. Januártól végre 

lehetőség adódott egy nagyobb mértékű emelésre, erre most ismét kényszerhelyzetben 

vagyunk, és a tavalyi árak alatt kell a cégnek dolgoznia. 

Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A veszteség kompenzálására mikor és milyen 

eszközökkel látnak lehetőséget? 
Böröcz Gábor Kapos Kéményseprő Kft. területi igazgató, meghívott: Folyamatosan azon 

dolgozunk, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást. Munkahelymegőrző programokban is  

gondolkodunk. Még nem látjuk biztosan a megoldást. 

Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Mindenképpen olyan megoldást kell találniuk, 

amivel hosszú távon kezelhető a helyzet. 
 
 
122/2013. (VI.27.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 

megtárgyalta a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012 (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a 

Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy az önkormányzati rendelet 
2. és 3. mellékletének 2. pontjában szereplő műszaki vizsgálatok díjai a jelenlegi rendelet 
szerinti díjakkal hatályban maradnak. 
 

Szavazati arány: 6 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 
 

3. Előterjesztés a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
 

Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A pályáztatás során az általunk meghatározott 

díjtételek ismeretében vállalta el a szolgáltatás végzését. Történt-e egyeztetés a cég 

képviselőjével? 

Oláhné Pásztor Andrea főmunkatárs: Nem történt egyeztetés, törvényi kötelezettségünk a 
díjak csökkentése. 

 

 

123/2013. (VI.27.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjainak módosításáról szóló előterjesztést és a 

rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 6 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 
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4. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

124/2013. (VI.27.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 

megtárgyalta a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól 
szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a 

rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 

5. Előterjesztés a Desedai Látogatóközpont kivitelezési szerződés megszüntetéséről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

125/2013. (VI.27.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 

megtárgyalta a Desedai Látogatóközpont kivitelezési szerződés megszüntetéséről szóló 

előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 6 igen 

                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 

 

6. Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló 40/2013. (VI. 7.) 
EMMI rendeletre benyújtandó pályázatról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 

Szirják Imréné igazgató, meghívott: A pályázat benyújtásához szükséges határozati 

javaslatot kérik kiegészíteni a teljes költség nettó összegének szerepeltetésével. Ezt 

tartalmazza a kiosztott kiegészítés. Kérjük a Bizottságot, hogy ezzel támogassa a határozati 

javaslatot.  
 

126/2013. (VI.27.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 

megtárgyalta a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló 40/2013. (VI. 7.) 
EMMI rendeletre benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a határozatban szerepeljen 
a teljes költség nettó összege is. 
 

Szavazati arány: 6 igen 
                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 
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7. Előterjesztés a kaposvári "Gyermekmosoly" játszótér építési programról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

127/2013. (VI.27.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 

megtárgyalta a kaposvári "Gyermekmosoly" játszótér építési programról szóló 

előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 6 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2013. június 28. 
 
 
 
 Csutor Ferenc Borhi Zsombor 
 tanácsnok képviselő 


