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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. augusztus 25-én 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  6 fővel 
határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül további két előterjesztés 
napirendre vételét tette fel szavazásra. 
 
107/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére a  
- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának területi együttműködéseit az 
esélyegyenlőség terén elősegítő konstrukcióra történő (ÁROP-1.A.3.-2014) pályázat 
benyújtásáról 
- Kaposvár, Honvéd u. 1. szám alatti „üzlethelyiség” megnevezésű és a Kaposvár, Honvéd u. 
11. szám alatti „műhely” megnevezésű ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezéséről 
szóló előterjesztéseket.  
 
Szavazati arány: 6 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: 
 
I.  Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirend: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági 

tagjainak beszámolóiról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
Meghívottak: Beszámolót készítő FEB elnökök 

 
II.  2014. augusztus 26-i közgyűlés napirendjei: 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a  

költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
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3. Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. által kültéri kosárlabda pálya 
építésére, Sportcsarnok hangosításának korszerűsítésére, valamint biztonsági 
kamerarendszer kiépítésére benyújtott pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
4. Előterjesztés a Kaposvár, Bartók B. u. 10. szám alatti ingatlannak a Magyar 

Nemzeti Levéltár ingyenes használatába adásáról a Somogy Megyei Levéltár 
elhelyezésére 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
5. Előterjesztés a Kaposvár, Füredi utca 57-59. sz. alatt lévő helyiség nyílászáró cseréje 

költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
6. Előterjesztés a NewCinnabonCo Kft. által bérelt helyiség albérletbe adására 

vonatkozó kérelemről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
7. Előterjesztés a 2014. július 13-án bekövetkezett felhőszakadás következménye miatt 

benyújtandó vis maior pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
 
8. Előterjesztés a 2014. augusztus 3-án bekövetkezett felhőszakadás következménye 

miatt benyújtandó vis maior pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
 
9. Előterjesztés a kaposvári 6737 hrsz-ú (Császárrét) ingatlanon található, a Dunántúli 

Regionális Vízmű Zrt. tulajdonában lévő felépítmény megvásárlásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
10. Előterjesztés a kaposvári 8966/1 hrsz-ú (Kaposvár, Vasvári P. u. 1.), osztatlan közös 

tulajdonban lévő ingatlanra kötendő használati megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
11. Előterjesztés a Meteor Természetbarát Turista Egyesület helyiségigényéről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
12. Előterjesztés a Kaposfüred Sport Clubbal kötött bérleti szerződés jóváhagyásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató  
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13. Előterjesztés a kaposvári 9062/1 hrsz-ú (Nostra) ingatlanon távközlési állomás 
elhelyezésére vonatkozó pályázat kiírásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató  

 
14. Előterjesztés Kaposvár Építészeti Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 

Terve módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról valamint újabb 
módosítási igények támogatásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész  
 

15. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokság alapító okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Hartner Rudolf városgondnokság vezető  

 
16. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 

17. Előterjesztés a Nemzeti Művelődési Intézet helyiségigényéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

18. Előterjesztés a Greenextract Kft.-vel és a KBE Energiatermelő Kft.-vel kötött 
ingatlan adásvételi szerződésekben biztosított visszavásárlási jog 
meghosszabbításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 

19. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának területi 
együttműködéseit az esélyegyenlőség terén elősegítő konstrukcióra történő  
(ÁROP-1.A.3.-2014) pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató  

 
20. Előterjesztés Kaposvár, Honvéd u. 1. szám alatti „üzlethelyiség” megnevezésű és a 

Kaposvár, Honvéd u. 11. szám alatti „műhely” megnevezésű ingatlanok 
tulajdonviszonyainak rendezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági 

tagjainak beszámolóiról 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 
A Bizottság létszáma 8 főre bővült. 
 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A Jégcsarnok beszámolójának kiegészítő 
mellékletében a 17. oldalon található egy táblázat a kapcsolt vállalkozások adatairól, a többi 
cég beszámolójában ilyen nincsen. Miért pont a Jégcsarnokéban van? A KVG Zrt-nél a 
tavalyi év során szétválás történt, ebből két Kft-nek van itt beszámolója, a Környezetvédelmi 
Kft-ről miért nincs? A KVG Zrt. FEB elnöke tiszteletdíj nélkül látja el a feladatát? Mert a 
beszámolójában a két tag tiszteletdíja van csak feltüntetve. vagy az elnöké kimaradt a 
szövegből? 
Katona Sándorné gazdasági igazgató, Kaposvári Közszolgáltató Holding Zrt.,  
meghívott: Azt, hogy miért a Jégcsarnok beszámolójában van, azt nem tudom megmondani, 
ezeket a beszámolókat nem én állítottam össze. A Környezetvédelmi Kft. 2014. január 1-től 
került bejegyzésre, itt pedig a 2013. évi gazdálkodásról szóló beszámolók vannak, ezért nem 
szerepel köztük. A KVG FEB elnök tiszteletdíja gondolom csak véletlenül maradt ki a 
szövegből. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Miért volt szükség az Élményfürdő Kft-nél a 
szétválásra, az Aquamedikál Kft. létrehozására? 
Molnár György gazdasági igazgató, meghívott: A gyógyászati tevékenység végzésére 
került létrehozásra. Erről külön előterjesztés kerül a Közgyűlés elé. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A beszámolókat áttekintve megállapítható, hogy a 
Holding tagvállalatai összességében veszteségesek voltak 2013. évben. A Tömegközlekedési 
Zrt. közel 80 millió Ft-os veszteséggel zárta az évet. A Vagyonkezelő Zrt. a jelentős összegű  
lakossági távhő támogatás mellett is mindössze 37 millió Ft-os nyereséget produkált. A 
KAVÍZ Kft.-nél a 2 milliárd Ft-os árbevétel mellett mindössze 2 millió Ft a nyereség. 
Elgondolkodtató az, hogy vajon mennyi ideig tartható fenn ez ebben a formában. A Kapos TV 
és Rádió Kft. 47,6 millió Ft-os önkormányzati támogatással is csak 3 millió Ft-os nyereségre 
képes, támogatás nélkül veszteséges lenne.  
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A Holding létrehozása előtt is veszteségesek 
voltak ezek a cégek. Azt is tudjuk, hogy vannak olyan cégek, amelyek Európa minden 
országában veszteségesek, ilyen a tömegközlekedés is, ezek csak támogatással tudnak 
működőképesek maradni. 
 
108/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági 
tagjainak beszámolóiról szóló előterjesztést és a beszámolókban foglaltakat tudomásul vette.  
   
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:   azonnal 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról  
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Csutor Ferenc tanácsnok, bizottsági tag: Kiosztásra került egy kiegészítés a képviselői 
laptopok értékesítésére vonatkozóan, ezzel együtt tárgyaljuk az előterjesztést. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A Rákóczi Kft. kölcsön visszafizetésének határideje 
június 30. lett volna, ezt meghosszabbítjuk december 31-ig. Időközben felmerült az a 
lehetőség, hogy üzletrészt vásárol a város. Akkor a kölcsönszerződés módosításának nincs 
értelme. Az előző ülésen elhangzott, hogy a Kft. minden tartozását rendezte a város felé, 
utána meg mégis 60 + 15 millió Ft kölcsönről beszélünk. Veszünk üzletrészt? 
Molnár György igazgató, meghívott: A kölcsön visszafizetési határideje lejárt. Azt 
követően merült fel, hogy alakítsuk át a kölcsönt üzletrésszé. Polgármester úr még tárgyal, 
nincs még döntés. Addig a kölcsön fennáll. A Kft. az egyéb tartozásiról mondtuk azt, hogy 
rendezte, az önkormányzat felé fennálló kölcsönöket még nem, a 15 millió Ft kölcsön is még 
fennáll. 
 
109/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a Közgyűlés rendelje el az  
önkormányzati képviselők által használt laptopok és rajtuk futó szoftverek 2014. október 13-
án történő selejtezését. Az önkormányzati képviselők az általuk korábban használt és 
leselejtezett laptopokat, rajtuk futó szoftvereket 12.933 forint vételárért vásárolhatják meg.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-módosítást a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. által kültéri kosárlabda pálya 

építésére, Sportcsarnok hangosításának korszerűsítésére, valamint biztonsági 
kamerarendszer kiépítésére benyújtott pályázatról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
110/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. által kültéri kosárlabda pálya építésére, 
Sportcsarnok hangosításának korszerűsítésére, valamint biztonsági kamerarendszer 
kiépítésére benyújtott pályázatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
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Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
4. Előterjesztés a Kaposvár, Bartók B. u. 10. szám alatti ingatlannak a Magyar Nemzeti 

Levéltár ingyenes használatába adásáról a Somogy Megyei Levéltár elhelyezésére 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
111/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Bartók B. u. 10. szám alatti ingatlannak a Magyar Nemzeti 
Levéltár ingyenes használatába adásáról a Somogy Megyei Levéltár elhelyezésére szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
5. Előterjesztés a Kaposvár, Füredi utca 57-59. sz. alatt lévő helyiség nyílászáró cseréje 

költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
112/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Füredi utca 57-59. sz. alatt lévő helyiség nyílászáró cseréje 
költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
6. Előterjesztés a NewCinnabonCo Kft. által bérelt helyiség albérletbe adására 

vonatkozó kérelemről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Miért nem közvetlenül a Roland Divatház Kft-vel 
szerződünk? 
Molnár György igazgató, meghívott: Ennek okát mi sem tudjuk pontosan, talán valami féle 
munkamegosztás ez náluk, állítólag mindenhol így járnak el. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Más feltételek is változnak a szerződésben? A 
bevétel arányos bérleti díjat ellenőrzi-e valaki? 
Molnár György igazgató, meghívott: Semmi más  nem változik. A bérleti díj az ő általuk 
cégszerűen aláírt bevalláson alapul, az ő felelősségük, hogy valós adatokat adjanak meg, ezt 
más módon mi nem ellenőrizzük. 
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113/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a NewCinnabonCo Kft. által bérelt helyiség albérletbe adására vonatkozó 
kérelemről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. Előterjesztés a 2014. július 13-án bekövetkezett felhőszakadás következménye miatt 

benyújtandó vis maior pályázatról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
114/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2014. július 13-án bekövetkezett felhőszakadás következménye miatt 
benyújtandó vis maior pályázatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
8. Előterjesztés a 2014. augusztus 3-án bekövetkezett felhőszakadás következménye 

miatt benyújtandó vis maior pályázatról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
115/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2014. augusztus 3-án bekövetkezett felhőszakadás következménye miatt 
benyújtandó vis maior pályázatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
9. Előterjesztés a kaposvári 6737 hrsz-ú (Császárrét) ingatlanon található, a Dunántúli 

Regionális Vízmű Zrt. tulajdonában lévő felépítmény megvásárlásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

116/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kaposvári 6737 hrsz-ú (Császárrét) ingatlanon található, a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. tulajdonában lévő felépítmény megvásárlásáról szóló előterjesztést 
és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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10. Előterjesztés a kaposvári 8966/1 hrsz-ú (Kaposvár, Vasvári P. u. 1.), osztatlan közös 
tulajdonban lévő ingatlanra kötendő használati megállapodásról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
117/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kaposvári 8966/1 hrsz-ú (Kaposvár, Vasvári P. u. 1.), osztatlan közös 
tulajdonban lévő ingatlanra kötendő használati megállapodásról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
11. Előterjesztés a Meteor Természetbarát Turista Egyesület helyiségigényéről 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
118/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Meteor Természetbarát Turista Egyesület helyiségigényéről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
12. Előterjesztés a kaposvári 9062/1 hrsz-ú (Nostra) ingatlanon távközlési állomás 

elhelyezésére vonatkozó pályázat kiírásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
119/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kaposvári 9062/1 hrsz-ú (Nostra) ingatlanon távközlési állomás 
elhelyezésére vonatkozó pályázat kiírásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
13. Előterjesztés a Kaposfüred Sport Clubbal kötött bérleti szerződés jóváhagyásáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 

120/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposfüred Sport Clubbal kötött bérleti szerződés jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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14. Előterjesztés a Kaposvár Építészeti Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 

Terve módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról valamint újabb 
módosítási igények támogatásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
 
121/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Építészeti Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 
módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról valamint újabb módosítási 
igények támogatásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
15. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokság alapító okiratának 

módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
122/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokság alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
16. Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
123/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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17. Előterjesztés a Nemzeti Művelődési Intézet helyiségigényéről 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
124/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Nemzeti Művelődési Intézet helyiségigényéről szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
18. Előterjesztés a Greenextract Kft.-vel és a KBE Energiatermelő Kft.-vel kötött 

ingatlan adásvételi szerződésekben biztosított visszavásárlási jog 
meghosszabbításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
125/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Greenextract Kft.-vel és a KBE Energiatermelő Kft.-vel kötött ingatlan 
adásvételi szerződésekben biztosított visszavásárlási jog meghosszabbításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
19. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 1. szám alatti „üzlethelyiség” megnevezésű és a 

Kaposvár, Honvéd u. 11. szám alatti „műhely” megnevezésű ingatlanok 
tulajdonviszonyainak rendezéséről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
126/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Honvéd u. 1. szám alatti „üzlethelyiség” megnevezésű és a 
Kaposvár, Honvéd u. 11. szám alatti „műhely” megnevezésű ingatlanok 
tulajdonviszonyainak rendezéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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20. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának területi 
együttműködéseit az esélyegyenlőség terén elősegítő konstrukcióra történő (ÁROP-
1.A.3.-2014) pályázat benyújtásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
127/2014. (VIII.25.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának területi 
együttműködéseit az esélyegyenlőség terén elősegítő konstrukcióra történő (ÁROP-
1.A.3.-2014) pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
Kaposvár, 2014. szeptember 1. 
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