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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. november 13-án a kaposvári Polgármesteri Hivatalban megtartott 

rendkívüli üléséről. 

 

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

1. számú mellékletét képező jelenléti ív tartalmazza. 
 

Felder Frigyes Tanácsnok úr megállapította, hogy a Bizottság a jelen lévő 10 fővel 

határozatképes. A meghívóban kiküldött napirend elfogadását tette fel szavazásra. 

 

167/2014. (XI.13.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 

napirendjét elfogadta.  

 

Szavazati arány: 10 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 napirend: 
 

1. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

 

 

Napirend tárgyalása 
 
1. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Az előterjesztésben 3 adónemben javasolnak 

változtatást. A kommunális adó mértékénél 550 Ft-os a javasolt emelés. Az elmúlt 3 évben 
szinten tartottuk az adómértékeket, most egyszerre akarunk ekkora összeggel emelni? Ha jók 

a város körülményei, mert az előterjesztésben ez van leírva, akkor miért kell emelni? Ezt így 

nem tudom elfogadni. 

Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: A jövedelmek is alacsonyak, az adótételek is 

alacsonyak, arányban vannak egymással. Nem tartom tragikus emelésnek. 
Csutor Ferenc képviselő, bizottsági tag: Akinek a kommunális adó fizetése nehézséget  

okoz, az kérhet kedvezményt vagy mentességet. 
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Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Jelentős adóemelések voltak akkor, amikor a 

felhalmozási hitelek miatti adósságszolgálat csúcsosodott, ezt pár évig szinten tartottuk, most 
ismét jelentősen megemeljük. Ezt így nem tudom elfogadni. 

 

168/2014. (XI.13.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 7 igen 

                                                                3 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a 

- a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 76/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

- az építményadóról szóló 77/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

- a telekadóról szóló 78/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelet-módosításokat a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 7 igen 

                                                                3 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 

 
 

Kaposvár, 2014. november 13. 
 

 

 
 

 Felder Frigyes Csutor Ferenc 
 tanácsnok  képviselő 


