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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 12-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 8 fővel 

határozatképes. A kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását tette fel szavazásra. 

 

A napirendhez csatlakozva Jurmann Béla szakértő javasolta, hogy a Bizottság vegye fel 
napirendre a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést, mert ahhoz kapcsolódó 

újabb módosító javaslata van. 

 

Napirend módosítás szavazása: 

Szavazati arány: 2 igen 
                                                                0 tartózkodás 

                                                                6 nem 

A Bizottság a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés napirendre vételét   nem 

támogatta. 

 
 

205/2013. (XII.12.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

napirendjét elfogadta. 

 
Szavazati arány: 8 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 napirend: 
 
1. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Közreműködik: Molnár György igazgató 
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Napirendi pont tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról 
 
Pintér Attila képviselő: Mivel ilyen alacsony mértékű, 1-22 Ft közötti emelésről van szó, 

gondolt-e előterjesztő arra, hogy nem emelünk a nyersanyagnormákon? 

Oláhné Pásztor Andrea főmunkatárs: Az első változatban Főjegyző úr álláspontja alapján 
elkészült az előterjesztés, majd Polgármester úr úgy döntött, hogy a közszolgáltatási díjakhoz  

hasonlóan nyersanyagnorma emelés sem lesz. A Megyei Jogú Városokkal történt egyeztetést 

követően döntött úgy, hogy 2,4 %-os nyersanyagnorma emelést terjesszünk a Testület elé. 

 
206/2013. (XII.12.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról szóló előterjesztést és a 

rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 
Kaposvár, 2013. december 12. 
 
 
 
 Csutor Ferenc Dér Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag 


