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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. szeptember 19-én 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 7 fővel 
határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadása mellett további 2 
napirendi pont felvételét tette fel szavazásra. 
 
147/2013. (IX.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére: 
- a Virág utcai csapadékcsatorna kitorkolló műtárgyának vagyonátadásáról és 
- a Kaposvár, Bartók B. u. 27. fsz. 4. sz. alatti üres lakás bérlakás-állományból történő 
kivonásáról 
szóló előterjesztéseket. 
 
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: 
 
I. Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirendek: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági 

tagjainak beszámolóiról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívottak: Az önkormányzat által delegált, beszámolót készítő FEB tagok 

 
2. Tájékoztató az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Merganczné Horváth Helga Hanna ellenőrzési irodavezető 
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II. A 2013. szeptember 26-i közgyűlés napirendjei: 
 
3. Előterjesztés az önkormányzati bérlakások lakbérének csökkentéséről a 

szemétszállítási díj csökkentése miatt 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: Vida Zotmund vezérigazgató 

 
4. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt tulajdonában lévő, közszolgáltatási tevékenységet 

végző társaságok részvényével, üzletrészével való rendelkezések jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: Gombos Attila vezérigazgató 

 
5. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
6. Előterjesztés a volt Bartók Béla Általános Iskola épületének hasznosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
7. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
8. Előterjesztés a Duráczky Módszertani Központ konyhájának vállalkozásba adásáról 

és a Kinizsi P. Élelmiszeripari Szakközépiskola étkeztetési feladatainak átadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
9. Előterjesztés a helyi termékvédjegy pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezet 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
10. Előterjesztés a Kaposvár, Izzó u-i 3629/9 hrsz-ú ingatlanon történő telephely-

fejlesztéshez szükséges önkormányzati nyilatkozat megadásához 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
11. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2014. 

évi fordulóhoz való csatlakozásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
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12. Előterjesztés a Kaposvár, Irányi D. u. 15. sz. alatti helyiség bérletére érkezett 
díjajánlatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
13. Előterjesztés a Somogy Megyei ILCO Klub bérleti jog átadási kérelméről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
14. Előterjesztés a Virág utcai csapadékcsatorna kitorkolló műtárgyának 

vagyonátadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

Molnár György igazgató 
 
15. Előterjesztés a Kaposvár, Bartók B. u. 27. fsz. 4. sz. alatti üres lakás bérlakás-

állományból történő kivonásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  igazgató 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 
1. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági 

tagjainak beszámolóiról 
 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Nincs mindegyik társaságnál jelölve, hogy ki végzi 
a könyvvizsgálatot és milyen díjazásért. Erre szeretnék információt kapni. A Holdingnak 
2012. évben még 21,5 millió Ft-os vesztesége volt. Átvette a KAVÍZ osztalékát, ez javította 
az eredményt? A KVG Zrt-nél 2011. évben 331 milliós veszteség keletkezett, amit rendezni 
kellett 2012. évben az eredménytartalék és a lekötött tartalék terhére, ami nem fedezte ezt, így 
2012. évben 161 milliós veszteség van, ami rendkívül aggályos. Frank József a Kaposvári 
Hulladékgazdálkodási Kft. vezetője, milyen jogviszonyban végzi? A Fürdő kapcsán igaz-e, 
hogy a Nagypiac Kft-nél van elszámolva az amortizáció? A Fürdőnek is van 60 milliós  
vesztesége, a Nagypiaccal együtt 160 millió Ft a veszteség. A Nagypiac 100 millió Ft-os 
vesztesége elszámolásra kerül, mióta halmozódik a nem rendezett költség? Vida Zotmund 
nyilatkozott már többször is, hol úgy, mint a Gyógyfürdő Kft. vezérigazgatója, hol meg a 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójaként. Milyen beosztásban van ezeknél a cégeknél? A 
költségvetési előterjesztés tartalmaz egy mellékletet a vevői tartozásokról. Megnézték-e azt, 
hogy ebből mennyi az, ami biztosan nem fog befolyni, így leírható lenne? A 10 %-os  
rezsicsökkentést a gazdasági társaságok képesek-e kigazdálkodni? A felügyelőbizottságok 
tárgyaltak-e erről, tettek-e javaslatokat a cégvezetők részére? 
Katona Sándorné Kapos Holding Zrt. gazdasági igazgató, meghívott: A könyvvizsgálat a 
Holding összes tagjánál megtörtént, dr. Cseke László végezte el azoknál a társaságoknál is,  
ahol nincs külön jelölve a könyvvizsgáló személye. A Holding nyeresége: a személyi jellegű  
ráfordításoknál jelentős megtakarítást sikerült elérni, illetve bevételi oldalon a támogatások 
révén összességében nyereséget realizálhattunk. A KVG-nél a veszteséges tevékenységeket  
igyekeztek megszüntetni, pl. Dunakanyar leépítésre került. Kaposváron kívül a környező 
településeken a szolgáltatási árakat emelték, bevételt növeltek. A költségek csökkentése 
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érdekében megváltak a lízingelt gépjárművektől. Frank József jelenleg a Nagypiac Kft. 
vezetője, kedvező eredményeket produkált eddig. A Fürdő Kft. jogutódja a Nagypiac Kft., 
évek óta elszámolják az amortizációt, hiszen ez törvényi kötelezettség. A veszteség 
minimalizálása érdekében mindent megteszünk, bízunk abban, hogy a fejlesztések révén 
sikerül javulást elérni. A Nagypiacnál a nem elégséges árbevétel okozza a veszteséget. A 
KAVÍZ Kft-nek jelentős lakossági kintlévősége van, de már az intézmények és a közületek 
között is egyre több a hátralékos. Az értékvesztés képzése minden évben megtörténik. 
Követelés behajtók igénybevételével is próbálkozunk. A jelentős kintlévőségek pénzügyileg 
is nehézséget okoznak a cégeknek. A KAVÍZ-nál az is probléma, hogy kötelező 
szolgáltatásról van szó, nem kapcsolható ki, ezért sokan visszaélnek ezzel és  nem fizetnek. A 
rezsicsökkentés kapcsán a cégek állami támogatást nem kapnak. A vagyonkezelő Zrt. a fűtési 
szolgáltatáshoz a lakossági fogyasztással arányos támogatást kap, így ott a rezsicsökkentés 
nem okoz veszteséget. Vida Zotmund a Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója és  a Fürdő  Kft. 
megbízott vezetője. 
Csutor Ferenc tanácsnok, bizottsági tag: A mi esetünkben a FEB külön ülést tartott, ahol 
megtárgyaltuk a rezsicsökkentés hatását a cég gazdálkodására vonatkozóan, intézkedési 
ütemtervet fogadtunk el. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A Fürdő esetében az önkormányzat is ad 
támogatást, ezen túlmenően is veszteséges a cég. Folyamatosan, évente hasonló nagyságrendű  
veszteség képződik, erre oda kell figyelni. Továbbra is kérdés még a behajthatatlan 
kintlévőség összege. 
Csutor Ferenc tanácsnok, bizottsági tag: Ne mondjunk most számot, ne bocsátkozzunk 
becslésbe, majd az év végi tényadatokat meglátjuk. 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: Várható-e állami szintű kompenzáció a 
rezsicsökkentés miatt? 
Molnár György igazgató, meghívott: A vízdíjnál és a szemétdíjnál nincs ilyen 
információnk, azt tudjuk, hogy van ilyen kezdeményezés a kormány felé. A távfűtésnél ezt a 
problémát kezeli a lakossági fogyasztáshoz kapcsolódó támogatási rendszer. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A kaposmérői hulladéklerakó kapcsán van egy peres 
ügy folyamatban, illetve az a kérdésem, hogy lezárult-e már a per és milyen eredménnyel? 
Katona Sándorné Kapos Holding Zrt. gazdasági igazgató, meghívott: Vitáról tudok, de 
perről nincs információm. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A 15 társaság mérlegadatait összesítve jelentős, 
227,5 millió Ft-os veszteség képződött. Üzemviteli tanácsadás címén a társaságok 270 millió 
Ft-ot fizetnek a Holdingnak. Az látszik, hogy apró lépésekkel araszolnak lefelé a 
veszteséggel. A KAVÍZ-nál az alaptevékenység veszteséges, az egyéb tevékenységekkel lehet  
nyereségessé tenni. A költségvetési előterjesztés melléklete a cégek kiemelt adatait  
tartalmazza, de az eredményt nem. Év végén jó lenne ezt is megjeleníteni.  
Molnár György igazgató, meghívott: A gazdasági társaságoknak nyújtott önkormányzati 
támogatás jelentősen csökkent, komoly forrás került kivonásra. Emellett a KAVÍZ Kft. évente 
340 millió Ft-ot befizet az önkormányzat részére. A beszámoló melléklete más céllal készült, 
nem az eredményességet mutatja be, hanem a cégek pénzügyi kapcsolatait, ezt az ÁSZ kérte. 
 

148/2013. (IX.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak 
beszámolóiról szóló előterjesztést és a beszámolókban foglaltakat tudomásul vette.  
   
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:   azonnal 
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Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt tulajdonában lévő, közszolgáltatási tevékenységet 

végző társaságok részvényével, üzletrészével való rendelkezések jóváhagyásáról 
 
149/2013. (IX.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta a Kapos Holding Zrt tulajdonában lévő, közszolgáltatási tevékenységet 
végző társaságok részvényével, üzletrészével való rendelkezések jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Előterjesztés az önkormányzati bérlakások lakbérének csökkentéséről a 

szemétszállítási díj csökkentése miatt 
 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Mennyire szükségszerű beépíteni a lakbérbe a 
szemétdíjat?  
Molnár György igazgató, meghívott: Az önkormányzati bérlakások többnyire többszintes, 
többlakásos épületekben vannak. Miután a szemétdíjat az edény űrméret alapján kell fizetni,  
nem lehetett más módon felosztani a lakások között, mint m2 arányosan, így épült be a 
lakbérbe. Ez egyébként kedvezőbb a lakók számára is. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A szemétdíj tartozás köztartozás módjára 
behajtható, a lakbértartozás viszont nem. Ezen kívül minden ilyen változás kihat a lakbérre, 
mindig testület elé kell vinni. 
 
150/2013. (IX.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta az önkormányzati bérlakások lakbérének csökkentéséről a szemétszállítási 
díj csökkentése miatt című előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
4. Előterjesztés az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről 
 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Úgy tudom, ezt a témát már kivettük bizottsági 
hatáskörből. 
Merganczné Horváth Helga ellenőrzési irodavezető, meghívott: A kormányrendelet 
valóban kivette. Főjegyző úr kérte, hogy tárgyalja a bizottság tájékoztató formájában. Július  
1-től újra visszakerült a kormányrendelet alapján.  
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151/2013. (IX.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztatót. A 
Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évben lefolytatott ellenőrzések 
tapasztalatairól a Polgármesteri Hivatal igazgatóit, illetve a költségvetési szervek vezetőit 
tájékoztassa. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Merganczné Horváth Helga irodavezető 
Határidő:   2013. szeptember 30. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosításáról 
 
Molnár György igazgató, meghívott: Előterjesztő kéri, hogy a kiosztott kiegészítéssel 
együtt tárgyalja meg és fogadja el a bizottság a rendeletmódosítást. Ezen kívül az eredeti 
határozati javaslat 9. pontjában a 2014. március 15. határidőt február 15-re kérjük módosítani.  
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Módosító javaslatok: A 7. számú háziorvosi rendelő  
előtt a Kontrássy utcában kerékpártároló kerüljön elhelyezésre. A Petőfi és a Kereszt u. 
sarkára köztéri figyelő kamera elhelyezését kérik az ott lakók. 
Csutor Ferenc tanácsnok, bizottsági tag: A második javaslatot a Műszaki Bizottság 
tárgyalja meg, ha műszakilag megoldható, akkor tegyenek rá javaslatot. Az első javaslat 
támogatható. 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
  
152/2013. (IX.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi kiegészítésekkel: 
- A határozati javaslat 9. pontjában a 2014. március 15-i dátum helyett 2014. február 15. 
szerepeljen. 
- A Kontrássy utcában lévő, 7. számú háziorvosi rendelő előtt kerékpártároló kerüljön 
elhelyezésre az általános tartalék terhére. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a kiosztott 

kiegészítéssel a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
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Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6. Előterjesztés a volt Bartók Béla Általános Iskola épületének hasznosításáról  
 
 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: Az épület életveszélyes, romos állapotú. Mi lesz 
vele? 
Gelencsér Ildikó vagyongazdálkodási ügyintéző, meghívott: Bontani kellene, de akkor 
elveszítjük a telek tulajdoni hányadunkat. Még további javaslatot keresünk a hasznosításról, 
vissza fog kerülni a Testület elé. 
 
153/2013. (IX.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta a volt Bartók Béla Általános Iskola épületének hasznosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervéről 
 
154/2013. (IX.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervéről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
8. Előterjesztés a Duráczky Módszertani Központ konyhájának vállalkozásba adásáról 

és a Kinizsi P. Élelmiszeripari Szakközépiskola étkeztetési feladatainak átadásáról 
 
155/2013. (IX.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta a Duráczky Módszertani Központ konyhájának vállalkozásba adásáról és a 
Kinizsi P. Élelmiszeripari Szakközépiskola étkeztetési feladatainak átadásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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9. Előterjesztés a helyi termékvédjegy pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezet 
módosításáról 

 
156/2013. (IX.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta a helyi termékvédjegy pályázathoz nyújtandó ingatlanfedezet 
módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
10. Előterjesztés a Kaposvár, Izzó u-i 3629/9 hrsz-ú ingatlanon történő telephely-

fejlesztéshez szükséges önkormányzati nyilatkozat megadásához 
 
157/2013. (IX.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta a Kaposvár, Izzó u-i 3629/9 hrsz-ú ingatlanon történő telephely-
fejlesztéshez szükséges önkormányzati nyilatkozat megadásához tárgyú előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
11. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2014. 

évi fordulóhoz való csatlakozásról 
 
158/2013. (IX.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2014. évi 
fordulóhoz való csatlakozásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
12. Előterjesztés a Kaposvár, Irányi D. u. 15. sz. alatti helyiség bérletére érkezett 

díjajánlatról 
 
159/2013. (IX.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta a Kaposvár, Irányi D. u. 15. sz. alatti helyiség bérletére érkezett 
díjajánlatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 

Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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13. Előterjesztés a Somogy Megyei ILCO Klub bérleti jog átadási kérelméről 
 
160/2013. (IX.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta a Somogy Megyei ILCO Klub bérleti jog átadási kérelméről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
14. Előterjesztés a Virág utcai csapadékcsatorna kitorkolló műtárgyának 

vagyonátadásáról 
 
161/2013. (IX.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta a Virág utcai csapadékcsatorna kitorkolló műtárgyának vagyonátadásáról 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
15. Előterjesztés a Kaposvár, Bartók B. u. 27. fsz. 4. sz. alatti üres lakás bérlakás-

állományból történő kivonásáról 
 
162/2013. (IX.19.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
megtárgyalta a Kaposvár, Bartók B. u. 27. fsz. 4. sz. alatti üres lakás bérlakás-
állományból történő kivonásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2013. szeptember 30. 
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 tanácsnok képviselő 


