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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. június 5-én a kaposvári Polgármesteri Hivatalban megtartott 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  8 fővel 
határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül további négy előterjesztés 
napirendre vételét tette fel szavazásra. 
 
80/2014. (VI.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére a 
- Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának jóváhagyásáról 
- 2014. május 24-ei rendkívüli esőzések következménye miatt benyújtandó vis maior 

pályázatról 
- 2014. május 14-16-a közötti rendkívüli szeles idő járás következménye miatt benyújtandó vis 

maior pályázatról 
- Kaposvár, Pécsi u. 52. és Pécsi u. 54-56. sz. alatti ingatlanok telekhatár rendezéséről 
szóló előterjesztéseket.  
 
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 napirendek: 

 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

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

 
2.) Előterjesztés a 2014/2015-ös nevelési év előkészítéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
3.) Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 

2014/2015. évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 Meghívottak: A kiemelt sportszervezetek vezetői 
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4.) Előterjesztés a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 
távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltozásával kapcsolatos Közgyűlési 
állásfoglalásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
5.) Előterjesztés a 2014 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
6.) Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola jégkorong szakágának 

bővítéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
7.) Előterjesztés a Tesco áruház melletti játszótér üzemeltetéséről, felújításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
8.) Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel 

kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
9.) Előterjesztés a "Kalmár Parkolóház" Városgondnokság által történő 

üzemeltetéséről, valamint a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
10.) Előterjesztés a Kaposvári helyi termékvédjegy benyújtásáról és működtetéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
11.) Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról és a Sörház utcai volt 

óvoda ideiglenes használatba adásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

12.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
13.) Előterjesztés a 2014. május 24-ei rendkívüli esőzések következménye miatt 

benyújtandó vis maior pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
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14.) Előterjesztés a 2014. május 14-16-a közötti rendkívüli szeles időjárás  
következménye miatt benyújtandó vis maior pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató  

 
15.) Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi u. 52. és Pécsi u. 54-56. sz. alatti ingatlanok 

telekhatár rendezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  

 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Molnár György igazgató, meghívott: A Szociális Gondozási Központ jelezte, hogy a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz használt berendezések elfogytak, további 20 db 
készülék beszerzését kérik. A készülékek beszerzése 1.692 eFt-ba, a működtetés 2014. évben 
254 eFt-ba kerül. Előterjesztő kéri a kiegészítés támogatását. A rendelet-tervezet 4/a 
mellékletének 163. sorában a támogatásra jogosult szervezet neve rosszul szerepel, helyesen a 
Zselici Forrás Kft. kapja a támogatást. Az 5. számú függelékben szereplő a Dél-dunántúli 
Regionális Víziközmű-üzemeltető és Szolgáltató Kft. társasági szerződésének módosítását 
azzal kérjük támogatni, hogy a VI. PÓTBEFIZETÉSEK fejezet szövege helyett a „A 
taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést nem írhat elő.” szöveg 
szerepeljen. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Az alapító okirat módosítások között a Jégcsarnok 
alapító okiratának 5. pontjában feleslegesnek tűnik a „házastársi közös vagyon megosztása és  
öröklés” szövegrész. Javasolom, hogy vizsgálják felül ennek szükségességét. 
Molnár György igazgató, meghívott: A Holding jogászai készítették, a Ptk. változásait 
vezették át. Természetesen a Bizottság tehet javaslatot erre vonatkozóan. 
 
A Bizottság jelen lévő tagjainak létszáma 9 főre bővült. 
 
Módosító javaslat: 
A Kaposvár Jégcsarnok Kft. alapító okirat módosításának 5. pontjában a „házastársi közös 
vagyon megosztása és öröklés” szövegrész csak akkor maradjon benne, ha az feltétlenül 
szükséges. 
 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A bizottság a módosító javaslatot támogatta. 
 
81/2014. (VI.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek az alábbi kiegészítéssel és 
módosításokkal javasolja elfogadásra: 
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-  A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás részére a Társulás által fenntartott SzocioNet Egyesített 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz 
szükséges 20 db jelző készülék beszerzéséhez 1.692 ezer Ft-ot, a készülékek 
működtetésének 2014. évi költségére 254 ezer Ft-ot biztosítson a céltartalékban tervezett 
általános működési tartalék terhére; 

 
-  A Bizottság az előterjesztés 5. számú függelékében található, a Dél-dunántúli Regionális  

Víziközmű-üzemeltető és Szolgáltató Kft. társasági szerződésének módosítását támogatja 
azzal, hogy a VI. PÓTBEFIZETÉSEK fejezet szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„1./ A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést nem írhat elő.” 
 

-  A Bizottság a Kaposvár Jégcsarnok Kft. alapító okirat módosításának elfogadását támogatja 
azzal, hogy az 5. pontban a „házastársi közös vagyon megosztása és öröklés” szövegrész  
csak akkor maradjon benne, ha az alapító okirat cégbírósági bejegyzéséhez szükséges. 

  
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a 
módosítással, hogy a rendelet-tervezet 4.a mellékletének 163. sorában a támogatott neve 
helyesen Zselici Forrás Kft. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről, a  

2014/2015. évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
dr. Dobos Pál, a Kaposvári Vízilabda Klub elnöke, meghívott: A támogatások 
tekintetében kimerítettük a de minimis keretet, ezért az a kérésünk, hogy szponzori 
támogatásként kaphassuk meg a nekünk szánt összeget, ÁFA-val növelten. A következő 
évben ez már nem lesz probléma. Cserébe a Klub közel 44 millió Ft bérleti díjat fizet az 
önkormányzat intézményeinek és társaságainak. 
Molnár György igazgató, meghívott: A +5 millió Ft eredményességi támogatás részben 
kompenzálja az ÁFA problémát. A kérés még nem szerepelt az anyagban, Polgármester Úrral 
még nem tudtuk ezt egyeztetni. 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A Rákóczi a tavalyi összeggel megegyező 
támogatást kap, „ha felvállalja az NBI-be kerülést”. Csak vállalnia kell, vagy meg is kell 
valósítania? Mi lesz, ha nem kerül az NBI-be? 
Farkas Márta szakértő, bizottsági tag: A Rákóczi tartozásait ki és hogyan fogja kifizetni,  
milyen forrásból? 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A Rákóczi esetében milyen szempontok alapján 
döntött előterjesztő a változatlan támogatásról? 
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Dér Tamás képviselő, bizottsági tag: Más kluboknál megemeltük a támogatást, a 
Rákóczinál szinten tartjuk, semmi nem indokolja a támogatás csökkentését. A Rákóczi 
Futball Club elnökeként azt mondhatom, hogy ha nem teljesítjük az NBI-be kerülést, akkor 
lecsökken minden más támogatás, az utánpótlás is veszélybe kerülhet. Nagyon sok feladatunk 
van, változtatni kell a gondolkodáson, a tulajdonosi szerkezeten. A tartozások rendezésével 
kapcsolatban elkezdődtek a tárgyalások, részben az átütemezésről, részben a visszafizetésről. 
A célunk a tartozások rendezése.  
Farkas Márta szakértő, bizottsági tag: Tervezik-e a Rákóczi gazdasági szempontból történő 
átvilágítását? 
Dér Tamás képviselő, bizottsági tag: Igen. Az a célunk, hogy minden szempontból rend 
legyen a Klubnál. 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A Rákóczi a város szerves részét képezi, értéke 
volt a városnak, most azonban nem az igazi. Jó lenne, ha újra azzá tudna válni, ezért azt 
gondolom, hogy adjuk meg a lehetőséget. Viszont ha nem teljes íti az elvárásokat, akkor igenis  
vegyünk vissza a támogatásból és adjuk oda más sportágnak. A következő évben már ne 
adjunk újabb bizalmat. 
Borhi zsombor képviselő, bizottsági tag: Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy abból a 
pénzből, amit a város a labdarúgásra költ, egyre többet kapjon az utánpótlás. Így onnan majd 
megfelelő játékosok kerülnének ki. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Erősítés mindenképpen kell a Klubhoz, ha már 
leszerződtek a játékosokkal, akkor év közben már nem lehet csökkenteni vagy visszavenni a 
támogatást. 
Csutor Ferenc tanácsnok, bizottsági tag: Az egyesületek többségénél nincs névadó 
szponzor, ezért a város segít. Cserébe a rend és fegyelem az elvárás. 
 
Módosító javaslat: 
A Kaposvári Vízilabda Klub Kft. működési támogatásának összege a támogatás formája 
(szponzori támogatás) miatt az ÁFA összegével emelkedjen.  
 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság a módosító javaslatot támogatta. 
 
82/2014. (VI.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről, a  
2014/2015. évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a 
módosítással, hogy a 2. e/ pontban a Kaposvári Vízilabda Klub Kft. működési 
támogatásának összege a támogatás formája (szponzori támogatás) miatt az ÁFA 
összegével, 8.100 ezer Ft-tal emelkedjen. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
 



 C:\temp\!!\x\20140605_pvg.doc 
2014.06.19  Oláhné P. Andrea 6. oldal/10 

 

3. Előterjesztés a 2014/2015-ös nevelési év előkészítéséről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
83/2014. (VI.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2014/2015-ös nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
4. Előterjesztés a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 

távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltozásával kapcsolatos Közgyűlési 
állásfoglalásról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
84/2014. (VI.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 
távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltozásával kapcsolatos Közgyűlési 
állásfoglalásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Előterjesztés a 2014 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Borhi Zsombor képviselő, bizottsági tag: Jogszabály alapján lehet-e kötelezni a rákötésre? 
Csutor Ferenc tanácsnok, bizottsági tag: Jogszabály alapján nem, de akkor igen, ha nincs  
zárt rendszerű tárolója. Egyébként annyira megemelkedett a talajterhelési díj összege, hogy 
mindenképpen megéri rákötni a szennyvízcsatornára. 
 
85/2014. (VI.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2014 évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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6. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola jégkorong szakágának 
bővítéséről 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A Jégcsarnok építésekor az volt az elképzelés, 
hogy minőségi jégkorong szakosztály lesz, ez a mai napig nem valósult meg, nem tudom, 
hogy ennek mi az oka. Jó elképzelés az, hogy a gyerekek kerüljenek vissza a Sportiskolába, 
de mi lesz a felnőtt csapattal? 
Farkas Márta szakértő, bizottsági tag: Ha van csapat, aki támogatást kap, akkor lesz, aki 
fizesse a működés költségeit. Ha nem, akkor az önkormányzatnak kell a működtetést 
finanszírozni. 
Dér Tamás képviselő, bizottsági tag: Ha van legalább 100-150 gyerek, akkor jelentős 
összeget lehet TAO-ból lehívni. A mostani pályázat 60 millió Ft-ról szól, a cél, hogy minél 
több gyereket lehessen a sportba bevinni. A 60 millió Ft-ból 30-35 millióért tudunk jégidőt  
vásárolni. terv az, hogy legyen óvodás korcsolya oktatás a 4-5 éves gyerekeknek. 
 
86/2014. (VI.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola jégkorong szakágának bővítéséről 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. Előterjesztés a Tesco áruház melletti játszótér üzemeltetéséről, felújításáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Közösen a Tesco-val történik, vagy csak a város 
fizeti? 
Felder Frigyes képviselő, bizottsági tag: Nincs őrzés, ezt most sem látom az 
előterjesztésben. Hogyan lesz ez megoldva? 
Molnár György igazgató, meghívott: A Városligetben 24 órás őrzés lesz, a játszótér őrzését 
is ellátják. A Tesco kb. 60 ezer Ft-tal támogatja a játszótér felújítását, ennél többet nem 
kívántak vállalni, ennyit lehetett a magyarországi partnerrel egyeztetni. 
 
87/2014. (VI.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Tesco áruház melletti játszótér üzemeltetéséről, felújításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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8. Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel 
kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
88/2014. (VI.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel kötött 
közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
9. Előterjesztés a "Kalmár Parkolóház" Városgondnokság által történő 

üzemeltetéséről, valamint a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: Miből tesszük ezt nyereségessé? Mi lesz az, amit 
felezünk? 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A Városgondnokság plusz létszám nélkül meg tudja 
ezt oldani? 
Molnár György igazgató, meghívott: A bevételből levonjuk a működés költségeit, a 
fizetendő adót, ami megmarad, azon osztozunk. A Városgondnokság megoldja a Teleki 
utcában lévő parkoló ellenőrökkel, a sorompó fel lesz nyitva, oda nem kell plusz személyzet, 
a parkoló óráknál lehet jegyet venni. A takarítást pedig a költségek között elszámolják. 
 
89/2014. (VI.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a "Kalmár Parkolóház" Városgondnokság által történő üzemeltetéséről, 
valamint a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 
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 a "Kalmár Parkolóház" Városgondnokság által történő üzemeltetéséről, 
valamint a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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10. Előterjesztés a Kaposvári helyi termékvédjegy benyújtásáról és működtetéséről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

90/2014. (VI.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári helyi termékvédjegy benyújtásáról és működtetéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 

11. Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról és a Sörház utcai volt óvoda 
ideiglenes használatba adásáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 

91/2014. (VI.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról és a Sörház utcai volt óvoda 
ideiglenes használatba adásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 

12. Előterjesztés a Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 

92/2014. (VI.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 

Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 

13. Előterjesztés a 2014. május 24-ei rendkívüli esőzések következménye miatt 
benyújtandó vis maior pályázatról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 

93/2014. (VI.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2014. május 24-ei rendkívüli esőzések következménye miatt benyújtandó 
vis maior pályázatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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14. Előterjesztés a 2014. május 14-16-a közötti rendkívüli szeles időjárás 
következménye miatt benyújtandó vis maior pályázatról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
94/2014. (VI.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2014. május 14-16-a közötti rendkívüli szeles időjárás következménye 
miatt benyújtandó vis maior pályázatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
15. Előterjesztés a Kaposvár, Pécsi u. 52. és Pécsi u. 54-56. sz. alatti ingatlanok 

telekhatár rendezéséről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
95/2014. (VI.05.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Pécsi u. 52. és Pécsi u. 54-56. sz. alatti ingatlanok telekhatár 
rendezéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2014. június 11. 
 
 
 
 Csutor Ferenc  Dér Tamás 
 tanácsnok  képviselő 


