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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 2014. január 13-án 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. A kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását tette fel szavazásra. 

 

1/2014. (I.13.) 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 tárgyalásra kerülő napirendi pontok felsorolását a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező 

meghívó tartalmazza. 

 
 
A Bizottság határozata alapján tárgyalásra kerülő napirendek: 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos 

nyilatkozatok megtételéről 
 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 

2.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása elnevezésű 
pályázat beadásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések 
módosításáról 

 Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Kovács Katalin hulladékgazdálkodási referens  
 

 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos nyilatkozatok 

megtételéről 
 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Az előterjesztésben 5,6 milliárd Ft átvállalásáról 

van szó, a költségvetési rendelet kamatokkal együtt 7 milliárd körüli adósságterhet tartalmaz 

2014. év elején. Ez azt jelenti, hogy marad adósságunk? 
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Molnár György igazgató, meghívott: A 2013. december 31-én fennálló 5,6 milliárd Ft 

összegű tőketartozást vállalja át az állam annak járulékaival együtt. A tőke az, ami biztos, a 
járulékok összege azonban bizonytalan. Amennyiben a meglévő hitelkereteinkbő l hívunk le 

hitelt 2014. évben, akkor az megmarad és törlesztjük a későbbiekben a szerződéseknek 

megfeleleően. 

 
2/2014. (I.13.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos nyilatkozatok 
megtételéről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 

javasolja. 

 
Szavazati arány: 7 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 

2. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása elnevezésű pályázat 
beadásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések módosításáról 

 

3/2014. (I.13.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása elnevezésű pályázat 
beadásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló 

előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

Szavazati arány: 6 igen 

                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 

 
Kaposvár, 2014. január 13. 
 
 
 
 Csutor Ferenc Dér Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag 


