
 C:\temp\!!\x\20140520_pvg.doc 

2014.06.19  Oláhné P. Andrea 1. oldal/5 

 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottsága 2014. május 20-án a kaposvári Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli 

üléséről. 

 

A megjelent bizottsági tagok nevét, a meghívottak nevét, megjelenésük tényét a jegyzőkönyv 

1. számú mellékletét lépező jelenléti ív tartalmazza. 
 

Csutor Ferenc Tanácsnok úr megállapította, hogy a Bizottság a jelen lévő  9 fővel 

határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül további három 

előterjesztés napirendre vételét tette fel szavazásra. 

 
71/2014. (V.20.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

felvette napirendjére a 

- Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft és a Kaposvár-TISZK Közhasznú 

Nonprofit Kft. társasági szerződéseinek jogszabályi változások miatti módosításáról, 
- Kaposvár városban közösségi kerékpár állomások létesítéséről és üzemeltetéséről, valamint  

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános  szabályairól szóló  

7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

- köztéri szobor elhelyezéséről 

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 a Somogy Megyei Kormányhivatal számára irodahelyiség átadásáról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató  

 
2. Előterjesztés a Kaposvár, Pete L. u. 2. sz. alatti ( hrsz: 908/1/A/21 ) üres lakás 

értékesítésére érkezett vételár ajánlatról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  

 
3. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés 2014. évi támogatásának igénybevételéhez 

szükséges testületi döntésről 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
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4. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató  

 
5. Előterjesztés fiatal vállalkozók részére a sétáló utcai üresen álló üzlethelyiségek 

kedvezményes bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató  

 
6. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft és a Kaposvár-

TISZK Közhasznú Nonprofit Kft társasági szerződéseinek jogszabályi változások 
miatti módosításáról 

 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  

 
7. Előterjesztés Kaposvár városban közösségi kerékpár állomások létesítéséről és 

üzemeltetéséről, valamint 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 

 

8. Előterjesztés köztéri szobor elhelyezéséről 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal számára irodahelyiség átadásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

72/2014. (V.20.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a Somogy Megyei Kormányhivatal számára irodahelyiség átadásáról szóló 

előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 9 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 
 

2. Előterjesztés a Kaposvár, Pete L. u. 2. sz. alatti ( hrsz: 908/1/A/21 ) üres lakás 
értékesítésére érkezett vételár ajánlatról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 

73/2014. (V.20.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a Kaposvár, Pete L. u. 2. sz. alatti ( hrsz: 908/1/A/21 ) üres lakás 
értékesítésére érkezett vételár ajánlatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 9 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 
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3. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés 2014. évi támogatásának igénybevételéhez 
szükséges testületi döntésről 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A 150 millió Ft-ra pályázunk? 

Molnár György igazgató, meghívott: Nem erről van szó. Nem konkrét összegre pályázunk, 

hanem arra, hogy az országosan rendelkezésre álló 3 mrd Ft-os keretből kapjunk támogatást, 
amit a teljesítménymutatók alapján osztanak fel. Tavaly 4 mrd Ft volt a keret, ebből kaptunk 

32 millió Ft-ot, ugyanilyen arány mellett kb. 16 millió Ft-ot kaphatunk. Ez vagy része lesz a 

150 millió Ft-os támogatásnak, vagy megemeljük vele azt. Tavaly az utóbbi módon jártunk el.  

 

74/2014. (V.20.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a helyi közösségi közlekedés 2014. évi támogatásának igénybevételéhez 
szükséges testületi döntésről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 

elfogadásra javasolja. 

 
Szavazati arány: 9 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 

4. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

75/2014. (V.20.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról szóló előterjesztést 
és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

Szavazati arány: 9 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 
 

5. Előterjesztés fiatal vállalkozók részére a sétáló utcai üresen álló üzlethelyiségek 
kedvezményes bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Milyen szempontok szerint kerültek kiválasztásra a 

helyiségek? 

Molnár György igazgató, meghívott: Van egy listánk az üres helyiségekről. Ezek között van 

olyan, aminek a hasznosítására vonatkozóan már konkrét elképzelés van, van olyan is, 

amelyik megítélésünk szerint nem alkalmas fiatal vállalkozók számára, és van olyan is, ami 
felújításra szorul. Ezeket kivéve a maradék helyiségeket pályáztatjuk. 

Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: Van ezekre érdeklődés? 

Molnár György igazgató, meghívott: Még nincs konkrét érdeklődés, a pályázattal 

szeretnénk az érdeklődést felkelteni. 

 
76/2014. (V.20.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta fiatal vállalkozók részére a sétáló utcai üresen álló üzlethelyiségek 
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kedvezményes bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést és a 

határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 9 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 
6. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. és a Kaposvár-

TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződéseinek jogszabályi változások 
miatti módosításáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Farkas Márta szakértő, bizottsági tag: A Színház Kft. jegyzett tőke emelését nem lehetne 

az eredménytartalék felhasználása helyett önkormányzat által átadott támogatásból 

finanszírozni? 

Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A TISZK felügyelő  bizottsága új összetételűvé vált,  

mi ennek az oka? 
Molnár György igazgató, meghívott: Korábban 3 település delegált, most megszűnt a 

díjazás, így Dombóvár és Szigetvár nem kíván tagokat delegálni. A jegyzett tőke emelésének 

forrásra vonatkozóan a Bizottság tehet módosító javaslatot, az előterjesztésben szereplő 

javaslat az önkormányzat részéről nem igényel forrást. 

Csutor Ferenc tanácsnok, bizottsági tag: Mennyivel támogatja az önkormányzat a 
Színházat? 

Molnár György igazgató, meghívott: 400 millió Ft-tal. 

Csutor Ferenc tanácsnok, bizottsági tag: Nem gondolom, hogy ekkora támogatás mellett a 

jegyzett tőke emelésben az önkormányzatnak kellene részt vállalni. Farkas Mártát kérdezem, 

hogy tesz-e módosító javaslatot. 
Farkas Márta szakértő, bizottsági tag: Nem teszek módosító javaslatot. 

 

77/2014. (V.20.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. és a Kaposvár-TISZK 
Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződéseinek jogszabályi változások miatti 
módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 

javasolja. 

 

Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 

7. Előterjesztés Kaposvár városban közösségi kerékpár állomások létesítéséről és 
üzemeltetéséről, valamint a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 
általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Kérdésem, hogy tudjuk-e azt, hogy a vállalkozó 

milyen tarifával fog dolgozni, illetve, hogy mi alapján határoztuk meg a bérleti díjat? 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: 4 helyen lehet kölcsönözni. Az autóbusz vagy a 

vasúti pályaudvar miért nem szerepel a helyszínek között? Ezek elektromos kerékpárok 

lesznek, hagyományos bicikli kölcsönzésben gondolkodik-e a vállalkozó? 
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Molnár György igazgató, meghívott: Más önkormányzatok komoly befektetésből tudják ezt 

megvalósítani, nálunk a vállalkozó pályázatból megcsinálja, ingyen idehozza. A bérleti díj 
jelképes összeg, nem akarunk ezen nyerészkedni. A vállalkozó jelölte ki a helyszíneket. 

Valószínűleg a későbbiekben megkeresi a várost egy jelentősebb fejlesztéssel, elképzelhető, 

hogy ahhoz már az önkormányzat hozzájárulását is kérni fogja. 

 

78/2014. (V.20.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a Kaposvár városban közösségi kerékpár állomások létesítéséről és 
üzemeltetéséről, valamint 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 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a Kaposvár városban közösségi kerékpár állomások létesítéséről és 
üzemeltetéséről, valamint a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 
általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést és a rendelet-módosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 8 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 
8. Előterjesztés köztéri szobor elhelyezéséről 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

79/2014. (V.20.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a köztéri szobor elhelyezéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 

Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

Szavazati arány: 8 igen 

                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 

 

Kaposvár, 2014. május 30. 
 

 
 

 Csutor Ferenc  Dér Tamás 
 tanácsnok  képviselő 


