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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 12-én 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  8 fővel 
határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül további egy előterjesztés 
napirendre vételét tette fel szavazásra. 
 
96/2014. (VI.12.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázatokról szóló előterjesztést.  
 
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 a „Somogy Megye Területfejlesztési Programja és hatásvizsgálata” c. 

munkaanyag véleményezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész  
 
2. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 78. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

hasznosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 

 
3. Előterjesztés a Kaposvár, Fő  u. 93. tetőtér 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

lakás megvásárlására érkezett ajánlatról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
4. Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázati felhívásra 

benyújtandó pályázatokról 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  



 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYVEK\06_12\20140612_pvg.doc 
2014.07.02  Oláhné P. Andrea 2. oldal/3 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a „Somogy Megye Területfejlesztési Programja és hatásvizsgálata” c. 

munkaanyag véleményezéséről  
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A Hivatalnak mióta áll rendelkezésére ez az anyag? 
L. Balogh Krisztina városi főépítész, meghívott: Körülbelül 1 hete kaptuk meg. 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: 1 nap alatt nem lehet 139 oldalt érdemben 
áttekinteni. Ha fontos a város véleménye, akkor miért nem kaptunk több időt rá? 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Egyetértek a képviselő úrral, egy ilyen témáról ilyen 
módon nem lehet megalapozott döntést hozni. Az biztos, hogy én a szavazásban nem kívánok 
részt venni.  
 
A Marketing és Turisztikai Bizottság módosító javaslata: 
A "Somogy Megye Területfejlesztési Programja és hatásvizsgálata" c. munkaanyagban  
szereplő priorizált turisztikai termékek köre a kulturális és lovas turizmussal egészüljön ki. 
 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság a módosító javaslatot támogatta. 
 
97/2014. (VI.12.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a „Somogy Megye Területfejlesztési Programja és hatásvizsgálata” c. 
munkaanyag véleményezéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
nem javasolja elfogadásra. 
 
Szavazati arány: 4 igen 
                                                                3 tartózkodás 
                                                                0 nem 
1 fő nem szavazott! 
 
2. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 78. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

hasznosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
98/2014. (VI.12.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Fő  u. 78. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 
hasznosításáról 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 Kaposvár, Fő u. 93. tetőtér 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
lakás megvásárlására érkezett ajánlatról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
99/2014. (VI.12.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Fő  u. 93. tetőtér 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás 
megvásárlására érkezett ajánlatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
4. Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázati felhívásra 

benyújtandó pályázatokról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Más rendelőkkel kapcsolatban nem merült fel a 
pályázat lehetősége? 
Szirják Imréné igazgató, meghívott: Azért ezekre pályázunk, mert ezekben a rendelőkben 
nagyon sok körzet működik, jelentős létszámot érint. 
 
100/2014. (VI.12.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázatokról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2014. június 16. 
 
 
 
 Csutor Ferenc  Dér Tamás 
 tanácsnok  képviselő 


