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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 16-án 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 kiküldött meghívóban szereplő napirendek mellett a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés napirendre történő felvételét tette fel szavazásra. 
 
4/2014. (I.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 
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 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 

költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  

 
2. Előterjesztés a KAVÍZ Kft. üzletrészével való rendelkezések jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: Gombos Attila elnök-vezérigazgató, Ift Miklós ügyvezető igazgató 
 

3. Előterjesztés a Norvég Alap 2009-2014 keretében a klímaváltozás elleni küzdelmet 
célzó pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
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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: Molnár György igazgató 

 
5. Előterjesztés a Kaposvár, Dózsa Gy. U. 10. szám alatti udvari üres lakás bérlakás 

állományból történő kivonásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
6. Előterjesztés az Axel Springer-Magyarország Kft. Kérelméről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
7. Előterjesztés a Kaposvár, Somssich P. u. 15. sz. alatti állami tulajdonú ingatlan 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kérelemről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
8. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

Meghívott: Puskás Béla ügyvezető igazgató 
 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 

költségvetéséről 
 
Szita Károly polgármester, meghívott: Ebben a költségvetési évben nagyon sok minden 
megvalósítható. A 4 éves programban megfogalmazott célok teljesülni fognak. Molnár 
György igazgató úr néhány kiegészítést, módosítást fog elmondani, ezek mindegyikét 
támogatom, és kérem, hogy a Bizottság is támogassa. 
Molnár György igazgató, meghívott: A Rákóczi Stadion rekonstrukciója kapcsán a 
költségvetésben az előirányzatok bruttósítása szükséges. A beruházás teljes összege nettó 800 
millió Ft-ról 1.016 millió Ft-ra módosul, ezen belül a 2014. évi ütem összege 560 millió Ft-ról 
711,2 millió Ft-ra emelkedik. A többletkiadás pénzügyi fedezetét a felhalmozási célú ÁFA 
visszatérülés hasonló összegű növekedése biztosítja. A szennyvíztelep nyugati oldalán a 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megkezdődött beruházás biztonságos 
elvégzése érdekében szükséges a területen lévő NA 1000-es,  480 fm hosszúságú 
szennyvízvezeték teljes cseréje, melynek várható bekerülési költsége 29.078 ezer Ft + ÁFA. 
Amennyiben a hulladékgazdálkodási program keretében a szükséges összeg nem biztosítható, 
akkor a beruházás nettó összegének pénzügyi fedezetét a 2014. évi költségvetés felhalmozási 
céltartalékai között a pénzmaradvány elszámolásra elkülönített keret terhére javasoljuk 
biztosítani. A Hunyadi és a Tallián utcai lámpás csomópontok kialakításához 15 millió Ft  
összegű támogatást biztosítását javasoljuk a Magyar Közút Zrt. részére a 2014. évi 
költségvetés felhalmozási céltartalékai között a pénzmaradvány elszámolásra elkülönített 
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keret terhére. Az Oktatási Bizottság módosító javaslata, hogy a Mártírok és Hősök 
Közalapítvány részére 5 rendezvény (Doni Emléknap, Aradi Vértanúk Napja, Március 15. és 
Október 23. előestéje, valamint a Halottak Napja) költségeire 375 ezer Ft támogatást 
biztosítson a Testület a működési célú általános tartalék terhére. A Töröcskei 
Részönkormányzat kéri, hogy az Együd Árpád Kulturális Központ részére a töröcskei 
játszótéren lévő színpad felújításának költségeire 100 ezer Ft-ot biztosítson a Testület a 
működési célú általános tartalék terhére. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A Bereczk Sándor program az út-járda felújításokon 
kívül is tartalmaz feladatokat, ha jól látom. A 6. oldalon az olvasható, hogy a személyi jellegű  
kiadások összegét megemelték a projektekkel kapcsolatos személyi kiadások többletével. Ez  
pontosan mit jelent? Az intézmény felújításoknál csak keretösszeg szerepel, egyedül a 
Hajnóczy úti Könyvtár van nevesítve, és a Műszaki Bizottság dönt a többiről. Van- e a 
Hivatalnak komplex felújítási terve, esetleg költségvetéssel együtt? A játszótér felújítási 
programban szerepel a TESCO-nál lévő  játszótér is. Mekkora ennek a kihasználtsága, mi 
indokolja a felújítását? A Kapos Holding Zrt. egyik tagvállalatából, a KVG Zrt.-ből kivált 2 új 
Kft. Ez azt jelenti, hogy 2-vel nőtt a Holding tagvállalatainak száma?  
Szita Károly polgármester, meghívott: Eddig 2013-ban volt a legnagyobb volumenű út-
járda felújítási program, 500 millió Ft-tal indult. A II. program kb. 2 milliárd Ft, amit 2014-
ben fogunk végrehajtani.  Az út-járda felújításokon kívül szerepel benne csapadékvíz  
elvezetés, teljes illetve részleges aszfalt burkolat javítás, zártkerti lakott részeken 
útfelújítások, Városliget beépítésének megkezdése, futófolyosó építése a Városligeti tó körül 
és fitnesz eszközök kihelyezése, Honvéd utcai ABC előtti terület rendbetétele. A 12,5 millió 
Ft-os személyi juttatás a Hivatali dolgozók részére a kiemelt projektekben közreműködők 
érdekeltségi rendszere. A játszótér felújítási igényeket kollégáim felmérték, a 
legforgalmasabb játszóterek szerepelnek a programban. A TESCO játszótér azért is került be 
a programban, mert ezzel is ösztönözni akarjuk a TESCO vezetését. Ezen kívül játszótereket 
építünk a Füredi úton a volt Jéé Diszkont mögött, a Baptista Imaház melletti területen, a 
Berzsenyi Parkban, a Honvéd utcai belső tömbben. Az intézmény felújításra 2013. évben 8 
millió Ft-ot költöttünk, az idén 100 milliót. A Hajnóczy úti Könyvtár felújítása kb. 8 millió Ft  
lesz, a többit elsősorban az óvodákra fordítjuk. A műszaki kollégák felmérik, a 
legsürgősebbeket fogják behozni. Minden évben megvannak a tervek, az idén folytatjuk a 
vizesblokk felújításokat, illetve az új EU program alapján sor kerül a megújuló energia 
beruházásokra, pl.: homlokzat szigetelésekre. Igen, a tagvállalatok száma 2-vel növekedett, 
hiszen 2 új önkormányzati cégünk lett. 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: A MÁV épület hasznosítása is szerepel az 
előterjesztésben, a működtetésre különítettünk el pénzt? 
Szita Károly polgármester, meghívott: A városban 3 ilyen intézmény van. Az egyik a MÁV 
Kollégium, aminek a fenntartásából a MÁV kivonult. Ez a város egyik helyi védett épülete, 
de nem akarjuk üzemeltetni, a felújítás és a működtetésbe adás a célunk. Vagy a főügyészség, 
vagy a református iskola kerülhet az épületbe az eddigi tárgyalások alapján. A másik két ilyen 
épület a régi Gabonatároló, és a Csokonai Fogadó.  
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: Ha 2002-2010. között lettek volna ilyen feltételek, 
akkor nem ilyen problémái lennének a városnak, mint amilyenek most vannak. A játszótér 
építés-felújítás jó program, de nincs olyan hely a városban, ahol mondjuk csak 2-3 
egyszerűbb játszóeszköz lenne. Az út-járda felújítási programra komoly összeget szánunk, 
sok minden elkészülhet belőle. A lakossági fórumokon felmerült még a Krúdy köz szilárd 
burkolatának felújítása, jó lenne, ha ez is bekerülne a programba. Jó lenne a kórház déli 
tömbben a tüdőgondozó és az előtte levő terület rendbetétele is. 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: A játszótér felújításokat az is indokolja, hogy az 
óvodák zsúfoltsága miatt az óvodásokat is sokszor viszik ki köztéri játszóterekre. 
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Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A bevételeknél a központi támogatások jelentősen 
növekedtek, az általános működési és ágazati feladatok támogatása a legjelentősebb, ezen 
belül az óvónők és a segítők béremelése. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 240 millió Ft 
a növekedés 2014. évre, ha a módosítotthoz viszonyítjuk, akkor már csak 150 millió Ft a 
különbség. 2013-ban túlteljesült az iparűzési adóbevétel,  2014. évben szinten tartjuk, holott 
tudjuk, hogy az áremelések miatt növekszik az adóalap, akkor nő az adóbevétel is. Egy 
módosító javaslatot is szeretnék tenni, amit már többször próbáltam, de eddig a Bizottság nem 
támogatta, hogy a Kereszt u. – Petőfi u. kereszteződésében rendőrségre bekötött kamera 
kerüljön felszerelésre. 
Szita Károly polgármester, meghívott: A kórház déli tömbre változtatási tilalom van 
érvényben, ha a kórház építése befejeződik, akkor az önkormányzati ingatlanokat megtartjuk. 
A játszóeszközök helyett inkább szobrokat tennék ki, de az irányi és a Megyeház utca kapcsán 
nézze meg a Főépítész a lehetőségeket. A Krúdy köz felújítása benne van a költségvetésben 
15 millió Ft-tal. Az iparűzési adó ki van számolva, maradjon így, ahogy van. A KOMÉTA 
egyszeri, 2013. évi befizetésére idén nem számíthatunk. A kamerát a bizottság ne fogadja el,  
nézze meg a Műszaki Bizottság és hozza elém, hogy mik a lehetőségek. 
Csutor Ferenc tanácsnok, bizottsági tag: Az út-járda felújítási program nagyon jó dolog, de 
ne felejtsük el azt sem, hogy az út alatt is nagyon sok minden van. A közművek legnagyobb 
része nagyon rossz állapotban van, ezt is figyelembe kellene venni, először ezeket kellene 
rendbe tenni. 
 
5/2014. (I.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja az alábbi módosításokkal: 
- A Rákóczi Stadion rekonstrukciója kapcsán a költségvetésben az előirányzatok bruttósítása 

szükséges. A beruházás teljes összege nettó 800 millió Ft-ról 1.016 millió Ft-ra módosul, 
ezen belül a 2014. évi ütem összege 560 millió Ft-ról 711,2 millió Ft-ra emelkedik. A 
többletkiadás pénzügyi fedezetét a felhalmozási célú ÁFA visszatérülés hasonló összegű  
növekedése biztosítja. 

- A szennyvíztelep nyugati oldalán a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében 
megkezdődött beruházás biztonságos elvégzése érdekében szükséges a területen lévő NA 
1000-es,  480 fm hosszúságú szennyvízvezeték teljes cseréje, melynek várható bekerülés i 
költsége 29.078 ezer Ft + ÁFA. Amennyiben a hulladékgazdálkodási program keretében a 
szükséges összeg nem biztosítható, akkor a Közgyűlés biztosítsa a beruházás nettó 
összegének pénzügyi fedezetét a 2014. évi költségvetés felhalmozási céltartalékai között a 
pénzmaradvány elszámolásra elkülönített keret terhére.  

- A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Hunyadi és a Tallián utcai lámpás 
csomópontok kialakításához 15 millió Ft összegű támogatást biztosítson a Magyar Közút 
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Zrt. részére a 2014. évi költségvetés felhalmozási céltartalékai között a pénzmaradvány 
elszámolásra elkülönített keret terhére. 

- A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Mártírok és Hősök Közalapítvány részére 5 
rendezvény (Doni Emléknap, Aradi Vértanúk Napja, Március 15. és Október 23. előestéje, 
valamint a Halottak Napja) költségeire 375 ezer Ft támogatást biztosítson a működési célú 
általános tartalék terhére. 

- A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Együd Árpád Kulturális Központ részére a 
töröcskei játszótéren lévő színpad felújításának költségeire 100 ezer Ft-ot biztosítson a 
működési célú általános tartalék terhére. 

 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2. Előterjesztés a KAVÍZ Kft. üzletrészével való rendelkezések jóváhagyásáról 

 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Az előterjesztés mellékletei között szerepel az 
elektronikus szavazásra vonatkozó információk, egy 2013. augusztus 7-i levél, július 26-i 
taggyűlési határozatok, a 3. mellékletben ugyanezek a határozat szövegek, csak számozás 
nélkül, a szám helye kipontozva, augusztusi dátummal. Van egy válaszlevél Polgármester Úr 
decemberi levelére hivatkozással. Mi volt a Polgármesteri levél tartalma? Igazgató úr alapbére 
a prémium terhére lett megemelve, mi volt ennek az indoka? Miért most tárgyalunk erről? 
Molnár György igazgató, meghívott: Hibát követett el a Holding, mert nem kérte meg az  
önkormányzat hozzájárulását. Tőkeváltozást tapasztaltunk, a hozzájárulás megkérésének 
pótlását kérte a Polgármester Úr a levelében.  
Ift Miklós ügyvezető igazgató KAVÍZ Kft, meghívott: Sürgős volt a döntés az akkreditáció 
miatt, az önkormányzati hozzájárulásról a Holdingnak kellett volna intézkednie. Cégen belül 
struktúra változás történt, a prémiumok 50 %-a minden érintettnél béresítve lett, belső döntés 
alapján történt. 
Molnár György igazgató, meghívott: A mellékleteket a Holdingtól kaptuk, mi elfogadtuk, 
utána fogunk nézni. 
 
6/2014. (I.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a KAVÍZ Kft. üzletrészével való rendelkezések jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Az üzemeltetői szolgáltatások ilyen szabályozása 
nem kötelező, csak lehetőség az önkormányzatoknak. Mi az oka, hogy bevezetjük? 
Puskás Béla ügyvezető Igazgató SM Temetkezési Kft., meghívott: A szolgáltatások egy 
része eddig is kötelezően az üzemeltető feladata volt, a szolgáltatások köre most kibővült. 
napjainkban minden nagyváros bevezette, hiszen így ezekért a szolgáltatásokért a temető 
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üzemeltetője szedi be a díjakat, amit a temető működtetésére tud fordítani, így az  
önkormányzatoknak kisebb összeggel kell a temető fenntartáshoz hozzájárulni. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Mi a hatása ennek az idegen szolgáltatókra? 
  
Puskás Béla ügyvezető Igazgató SM Temetkezési Kft., meghívott: A hozzátartozó befizeti 
a szolgáltatások díját a vállalkozónak, aki megrendeli azokat az üzemeltetőtől és kifizeti neki 
a szolgáltatások díját. A megrendelő ebbő l semmit sem fog észrevenni. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Hogyan érvényesül mindez a szociális  
temetéseknél? 
Puskás Béla ügyvezető Igazgató SM Temetkezési Kft., meghívott: Szociális  temetések 
egyenlőre nem lesznek, ezt felfüggesztette a Parlament. De ha bevezetésre kerül, akkor 
tesszük a dolgunkat, fel vagyunk készülve a feladatra. A köztemetéseknél pedig egyébként is 
az önkormányzat fizeti a költségeket, amit hagyatéki teherként visszaigényelhet.  
 
7/2014. (I.16.) 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 határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
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 rendelet-módosítás a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
4. Előterjesztés a Norvég Alap 2009-2014 keretében a klímaváltozás elleni küzdelmet 

célzó pályázat benyújtásáról 
 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Ismeretterjesztő programokat szervezünk, mikor 
történnének ezek, kiket vonunk be? 
Szirják Imréné igazgató, meghívott: Most készül a pályázat, ez még csak terv, a partnereket 
még meg kell találni hozzá. 12 hónap lesz a megvalósításra. 
 
8/2014. (I.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Norvég Alap 2009-2014 keretében a klímaváltozás elleni küzdelmet célzó 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 



 C:\temp\ny omi\20140116_pvg.doc 
2014.01.28  Oláhné P. Andrea 7. oldal/8 
 

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

 
9/2014. (I.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól 
szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6. Előterjesztés a Kaposvár, Dózsa Gy. U. 10. szám alatti udvari üres lakás bérlakás 

állományból történő kivonásáról 
 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Úgy tudom, hogy nem rég felújítottuk az ingatlant. 
Volt rá egy jelentkező, de őt a Népjóléti Bizottság elutasította. Mennyire indokolt a kivonása, 
amikor ilyen sok jelentkező vár lakásra? 
Gelencsér Ildikó vagyongazdálkodási ügyintéző, meghívott: Nem teljes felújítás volt. A 
legfőbb indok, hogy szeretnénk kijönni a vegyes tulajdonból, és forgalmi értéken próbáljuk 
meg értékesíteni. 
 
10/2014. (I.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Dózsa Gy. U. 10. szám alatti udvari üres lakás bérlakás 
állományból történő kivonásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. Előterjesztés az Axel Springer-Magyarország Kft. Kérelméről  

 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Minden ülésen tárgyalunk bérleti díj csökkentési 
kérelmeket. Mennyire piac-barát a jelenlegi bérleti díj rendszerünk? 
Borhi Zsombor képviselő, bizottsági tag: Hány darab bérbe adott ingatlanunk van és  
mennyi ebből az üzlet? 
Gelencsér Ildikó vagyongazdálkodási ügyintéző, meghívott: Kb.: 300 db bérlemény van, 
ennek 1/3-ad része az üzlet. Több alkalommal beszéltünk már róla, hogy amíg a többség tudja 
fizetni a bérleti díjakat, addig nem nyúlunk hozzá egységesen. Fajlagos egységárak vannak, 
neki sok a m2-e, ezért sok a fizetendő bérleti díj. 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: Ilyen esetben jó lenne látni a gazdálkodási adataikat,  
hogy mi okozza a fizetési nehézséget. 
Tóth István alpolgármester, meghívott: Az összes darabszámhoz képest a kérelmek száma 
még mindig nem sok. Az ilyen esetekben nagyobb félelem az, hogy ha visszaadja a 
bérleményt, akkor mit kezdünk vele. Bízunk benne, hogy ezek csak átmeneti zavarok. 
Gelencsér Ildikó vagyongazdálkodási ügyintéző, meghívott: Annyira az ő funkciójához  
van átépítve a helyiség, hogy mást nem tudnánk oda vinni. 
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11/2014. (I.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az Axel Springer-Magyarország Kft. Kérelméről szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
8. Előterjesztés a Kaposvár, Somssich P. u. 15. sz. alatti állami tulajdonú ingatlan 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kérelemről 
 
12/2014. (I.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Somssich P. u. 15. sz. alatti állami tulajdonú ingatlan 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kérelemről szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2014. január 16. 
 
 
 
 Csutor Ferenc Dér Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag 


