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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. december 5-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 9 fővel 
határozatképes. A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok közül az élelmezési 
nyersanyagnormák módosításáról szóló előterjesztés napirendről történő levételét, illetve a 
kaposvári 0325/6 hrsz. alatti ingatlanon állatmenhely kialakításához való hozzájárulásról,  
valamint a részletfizetési kérelmekről szóló előterjesztések napirendre történő felvételét tette 
fel szavazásra. 
 
192/2013. (XII.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
levette napirendjéről az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról szóló előterjesztést, 
és felvette napirendjére a kaposvári 0325/6 hrsz. alatti ingatlanon állatmenhely 
kialakításához való hozzájárulásról, valamint a részletfizetési kérelmekről szóló 
előterjesztéseket. 
 
Szavazati arány: 9 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 önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

2. Előterjesztés a 2014/2015-ös nevelési évben indítandó csoportok számáról, valamint 
az óvodákban a beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

3. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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4. Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, a Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi Múzeum és az Együd Árpád Kulturális Központ alapító 
okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
 

5. Előterjesztés a Kaposvári Sporthorgász Egyesülettel kötendő megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

6. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2014. évi működési 
előleg kérelmeiről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sportreferens 
 

7. Előterjesztés a Nemzeti Művelődési Intézet Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti 
helyiséghasználatának hosszabbításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

8. Előterjesztés az iskola-egészségügyi ellátásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
 

9. Előterjesztés a Kaposvár, Zárda u. 12. sz. alatti helyiségcsoport bérletére érkezett 
díjajánlatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
10. Előterjesztés a kaposvári 0325/6 hrsz. alatti ingatlanon állatmenhely kialakításához 

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

11. Előterjesztés részletfizetési kérelmekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

II. Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirend: 
 

12. Előterjesztés KMJV Önkormányzata 2014. évi ellenőrzési munkatervéről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Merganczné Horváth Helga ellenőrzési irodavezető 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Hogy lehetne hatékonyabbá tenni a város  
közvilágításának üzembiztonságát? Vannak olyan műszaki problémák, amiket csak az E-ON 
javíthat, de ezek néha nehézkesen kerülnek javításra. Azt olvastam, hogy a Pensio Kft-t 
érintő, étkeztetési problémák vizsgálata lezárult, és figyelemfelhívással zárult, ez mit jelent? 
A jelentés mennyire nyilvános, bele lehet-e tekinteni? A külső bizottsági tagok parkolási 
problémáival kapcsolatos anomáliákat hogyan tudnánk rendezni? A rendkívüli bizottsági 
ülések előtt egyáltalán nincs lehetőség a parkolójegyhez hozzájutni, mire kiderül, hogy ülés  
lesz, már nem tudják a kézbesítővel kiküldeni. 
Molnár György igazgató, meghívott: A közvilágítási rendszer az E-ON tulajdona, ő  
működteti, ezt nem is engedheti át, a passzív elemek karbantartása is az ő  feladatuk, nekik 
fizetjük meg. Az aktív elemek működtetését a Városgondnokság végzi. nemrégiben 
egyébként szolgáltató váltás történt, úgy tudom, azóta kevesebb a probléma. javaslatom az, 
hogy a Pensióval kapcsolatos kérdést a testületi referens továbbítsa a vezetők felé, ugyanez 
vonatkozik a parkolójeggyel kapcsolatos felvetésre is. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Korábbi bizottsági ülésen kértem, hogy a Petőfi u. – 
Kereszt u. kereszteződésbe kerüljön elhelyezésre térfigyelő kamera, ami a rendőrségre van 
bekötve. Akkor az volt a válasz, hogy előbb a Műszaki Bizottság vizsgálja meg a lehetőséget, 
utána kerüljön majd a Pénzügyi Bizottság elé. Azóta sem történt semmi az ügyben. Módosító 
javaslatom, hogy az általános tartalék terhére a Petőfi u. – Kereszt u. kereszteződésbe kerüljön 
elhelyezésre térfigyelő kamera, ami a rendőrségre van bekötve. 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                5 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A módosító javaslatot a Bizottság nem támogatta. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok, bizottsági tag: Az előterjesztés szövegében az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló felsorolás 2. és 3. bekezdésében is a Kaposvári Rákóczi 
Labdarugó Kft. van megjelölve támogatottként. Úgy tudom, hogy a 8.000 eFt a Kaposvári 
Kosárlabda Klub Kft. támogatása volt. 
Molnár György igazgató, meghívott: Igen, elírás történt, a közgyűlésig javítjuk a táblázatot. 
 
193/2013. (XII.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és 
a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és 
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a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2. Előterjesztés a 2014/2015-ös nevelési évben indítandó csoportok számáról, valamint 

az óvodákban a beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
 
Sárdi Zoltánné köznevelési referens, meghívott: Az Országgyűlés elfogadta, hogy 2015. 
szeptember 1-től lesz kötelező az óvoda 3 éves kortól. Ez a határozati javaslatot nem érinti.  
Az Oktatási Bizottság támogatta az előterjesztést. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Jól értettem azt, hogy még visszakerül elénk ez az 
anyag, mert a konkrét csoportszámokról még tárgyalni kell? 
Sárdi Zoltánné köznevelési referens, meghívott: Igen, az minden évben így van. A konkrét  
beiratkozások ismeretében tudjuk a pontos csoportszámokat meghatározni, ezt a nevelési év 
előkészítéséről szóló előterjesztésben fogjuk a testület elé terjeszteni. 
 
194/2013. (XII.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2014/2015-ös nevelési évben indítandó csoportok számáról, valamint az 
óvodákban a beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
195/2013. (XII.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
4. Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, a Rippl-Rónai Megyei 

Hatókörű Városi Múzeum és az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okiratának 
módosításáról 

 
Molnár György igazgató, meghívott: Előterjesztő kéri a Bizottságot, hogy a határozati 
javaslatokat azzal a módosítással fogadja el, hogy a 48-as Ifjúság Úti Fiókkönyvtár 
bezárásával megüresedő helyiségek közül a 48-as Ifjúság  Útja 58-60. szám alatti helyiséget  
az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság feladatainak ellátásához 2014. 
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március 1-vel átadja a könyvtár, ugyanakkor a 48-as Ifjúság  Útja 54-58. szám alatti helyiség 
raktárként a Könyvtár használatában marad 2014. december 31-ig, ezt követően az 
önkormányzat dönt a további hasznosításról. 
dr. szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A 48-as Ifjúság Úti Fiókkönyvtár bezárása mit 
jelent az önkormányzatnak? 
Molnár György igazgató, meghívott: 2 álláshely megszüntetésre kerül, ők a központi 
könyvtárban kerülnek foglalkoztatásra. Az Óvodai Gondnokságnak szüksége van plusz 
helyiségre az iratok tárolásához, a raktárt pedig egy év múlva bérbe adjuk. 
dr. szép Tamás képviselő, bizottsági tag: Nem értek egyet a megszüntetéssel. A fiatalok 
olvasási szövegértése romlik, az olvasási kultúra hanyatlik, a könyvtárnak pedig nagy szerepe 
lenne ennek a javításában. Nem hiszem, hogy 5 millió Ft megtakarításért ezt a fiókkönyvtárat 
be kellene zárni. 
Csutor Ferenc tanácsnok, bizottsági tag: A Közgyűlés erről már döntött, most a 
részletekről szavazunk. 
 
196/2013. (XII.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, a Rippl-Rónai Megyei 
Hatókörű Városi Múzeum és az Együd Árpád Kulturális Központ alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést és: 
- a határozati javaslat 1. pontját a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
- a határozati javaslat 2. pontját a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
- a határozati javaslat 3. pontját a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
- a határozati javaslat 4. pontját a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
- a határozati javaslat 5. pontját a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a módosítással,  
hogy a 48-as Ifjúság Úti Fiókkönyvtár bezárásával megüresedő helyiségek közül a 48-as 
Ifjúság  Útja 58-60. szám alatti helyiséget az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi 
Gondnokság feladatainak ellátásához 2014. március 1-vel átadja. A 48-as Ifjúság  Útja 54-58. 
szám alatti helyiség raktárként a Könyvtár használatában marad 2014. december 31-ig, ezt 
követően az önkormányzat dönt a további hasznosításról.  
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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- a határozati javaslat 6. pontját a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Előterjesztés a Kaposvári Sporthorgász Egyesülettel kötendő megállapodásról 
 
197/2013. (XII.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Sporthorgász Egyesülettel kötendő megállapodásról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6. Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2014. évi működési előleg 

kérelmeiről 
 
198/2013. (XII.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek 2014. évi működési előleg 
kérelmeiről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. Előterjesztés a Nemzeti Művelődési Intézet Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti 

helyiséghasználatának hosszabbításáról 
 
199/2013. (XII.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Nemzeti Művelődési Intézet Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti 
helyiséghasználatának hosszabbításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
8. Előterjesztés az iskola-egészségügyi ellátásról 
 
200/2013. (XII.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az iskola-egészségügyi ellátásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot 
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
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                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az iskola-egészségügyi ellátásról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
9. Előterjesztés a Kaposvár, Zárda u. 12. sz. alatti helyiségcsoport bérletére érkezett 

díjajánlatról 
 
201/2013. (XII.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Zárda u. 12. sz. alatti helyiségcsoport bérletére érkezett 
díjajánlatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
10. Előterjesztés a kaposvári 0325/6 hrsz. alatti ingatlanon állatmenhely 

kialakításához való hozzájárulásról 
 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Van konkrét pályázati kiírás? 
Molnár György igazgató, meghívott: Jelent meg pályázati kiírás, de csak néhány napig élt a 
lehetőség. Jó esély van arra, hogy újra megnyitják, ezért addig elő kell készíteni. 
 
202/2013. (XII.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kaposvári 0325/6 hrsz. alatti ingatlanon állatmenhely kialakításához való 
hozzájárulásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
11. Előterjesztés részletfizetési kérelmekről 
 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Mennyi az étterem és mennyi a garázs havi bérleti 
díja? 
Felder Frigyes képviselő, bizottsági tag: A vállalkozó arra hivatkozott, hogy a beruházás 
miatt nem tudta a bérleti díjat fizetni. Ezt én nem tudom elfogadni. Először fizetni kellene a 
kötelező kiadásokat, aztán a megmaradó összegbő l lehet beruházni. 
Molnár György igazgató, meghívott: Felder képviselő úr felvetése jogos, szerintünk sem 
fogadható el ilyen kifogás, de a javaslattal nem függ össze. 



 C:\temp\ny omi\20131205_pvg.doc 
2014.01.28  Oláhné P. Andrea 8. oldal/8 
 

Gelencsér Ildikó vagyongazdálkodási ügyintéző, meghívott: Az étterem havi bérleti díja 
300 ezer Ft, a garázsé 12 ezer Ft. 
 
203/2013. (XII.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a részletfizetési kérelmekről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 

0 nem 
 
12. Előterjesztés KMJV Önkormányzata 2014. évi ellenőrzési munkatervéről 
 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Előterjesztő lát-e lehetőséget arra, hogy a bizottság 
tagjai az ellenőrzésekben részt vehessenek, elsősorban a vagyonnal kapcsolatos vizsgálatokra 
gondolok. 
Merganczné Horváth Helga ellenőrzési irodavezető, meghívott: Kormányrendelet előírja, 
hogy kik végezetik az ellenőrzéseket, nekünk az a feladatunk, hogy a Bizottságot 
tájékoztassuk a vizsgálatok eredményéről, ezt meg is tesszük. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A vizsgálatok eredményébe be lehet-e tekinteni? 
Merganczné Horváth  Helga ellenőrzési irodavezető, meghívott: A felügyeleti belső  
ellenőrzésekről szóló megállapítások a Főjegyző úrhoz kerülnek, az intézményi 
ellenőrzésekről szólókat az intézményvezetők kapják. Az összefoglaló ellenőrzési jelentés, 
amit a bizottság tárgyal, a megállapításoknak a kivonata. 
 
204/2013. (XII.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
úgy határozott, hogy jóváhagyja az Önkormányzat költségvetési szerveire és a megállapodás 
alapján ellátott belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó 2014. évi ellenőrzési munkatervet. 
 
Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Merganczné Horváth Helga irodavezető 
Határidő:  2013. december 15.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
Kaposvár, 2013. december 5. 
 
 
 
 Csutor Ferenc Dér Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag 


