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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. december 4-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. 
 
Felder Frigyes Tanácsnok úr megállapította, hogy a Bizottság a jelen lévő  9 fővel 
határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül további két előterjesztés 
napirendre vételét tette fel szavazásra. 
 
169/2014. (XII.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 
felvette napirendjére: 
- a Kaposvár Kártya Rendszerének továbbfejlesztéséről 
- a Kaposvár, Somssich P. u. 15. szám alatti ingatlan (volt MÁV Internátus) Kaposvári 

Református Egyházközség részére történő használatba adásáról 
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 az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester    

 Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 
2. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik:  Hartner Rudolf városgondnokság-vezető   
 
3. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 

jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató   
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4. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló  
83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
5. Előterjesztés a Kaposvári Farsangról, és a VI. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei 

Fesztiválról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik:  Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens   
 
6. Előterjesztés a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 

valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató  
 
7. Előterjesztés a Somogy Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezése miatt a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal kötött használati szerződés módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Molnár György igazgató    
 
8. Előterjesztés ökölvívó egyesületek Kaposvár, Pécsi utcai Tagiskolában történő 

elhelyezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató   
 
9. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
10. Előterjesztés a kaposvári 9406 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kőrösi Cs. S. u. 1. 

szám alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
kérelemről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
11. Előterjesztés a Kaposvár Kártya Rendszerének továbbfejlesztéséről 
       Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
 
12. Előterjesztés a Kaposvár, Somssich P. u. 15. szám alatti ingatlan (volt MÁV 

Internátus) Kaposvári Református Egyházközség részére történő használatba 
adásáról 

       Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:  Molnár György igazgató 
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I.  Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirendek 
 
13. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi ellenőrzési 

munkatervéről 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató   
 
14. Előterjesztés a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ügyrendjéről 

Előterjesztő:  Felder Frigyes tanácsnok 
 Közreműködik:  Oláhné Pásztor Andrea titkár  
 
15. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. évi munkatervéhez 

Előterjesztő:  Felder Frigyes tanácsnok 
 

 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló  

83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Molnár György igazgató, meghívott: A Szolgáltatók időközben az előterjesztésben 
szereplőnél magasabb díjemelésre vonatkozó javaslatot nyújtottak be. Ez azonban részben 
ellentétes a hatályos jogszabályokkal, részben pedig aránytalanul magasabb terhet róna a 
közületekre, mivel a lakosságnál nem lehet díjat emelni. Előterjesztő nem javasolja a 
módosítást, az eredeti előterjesztést kérjük tárgyalni. 
Böröcz Gábor területi igazgató, meghívott: A lakossági díjakat nem emelhetjük. Nagy 
bajban vagyunk, januártól plusz feladataink lesznek, amihez eszközöket kell vásárolni és  
plusz embereket felvenni. 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: Ha a jogszabály nem engedi, akkor nem lehet  
emelni. A plusz feladatokhoz műszerek kellenek, ehhez beruházás kell, emberek is  
szükségesek. Mindig is legalacsonyabb volt a kaposvári díj,  keveset keresnek a 
kéményseprők, nincs lehetőség bérfejlesztésre. Ha a kormány plusz feladatot rendel el, miért  
nem ad hozzá forrást is? 
Torma János képviselő, bizottsági tag: A kötelező többletfeladatoknál azért nem kell nagy 
horderejű dolgokra gondolni. 1-2 perc alatt elvégezhető feladatokról van szó, egyszeri 
beruházással, szerintem plusz ember nélkül is megoldhatók. 600-800 Ft a CO mérés díja, ez  
fedezi a beruházást. Szerintem nem indokolt nagyobb díjemelés. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Milyen eredménnyel zárják az évet? A beruházások 
milyen terhet jelentenek? 
Farkas Márta szakértő, bizottsági tag: A többi szolgáltató cég is nehéz helyzetben van a 
rezsicsökkentés és a többletfeladatok miatt, nem gondolom, hogy indokolt lenne magasabb 
emelés és a közületeket sem kellene ezzel terhelni. 
Böröcz Gábor területi igazgató, meghívott: A többletfeladatokat meg kell oldanunk, ha a 
díjak nem változnak, akkor is. A többletfeladatok mind plusz időt jelentenek. A szorzószámok 
és a BM rendeletben előírt munkaidő igény alapján a kötelező minimális létszámot 
biztosítanunk kell.  A beruházás valóban egyszeri, a műszerek kalibrálása, a mérőcella cseréje 
folyamatos kiadás lesz. A Kapos Kéményseprő Kft-nél az idei évben 2,5 millió Ft, a 
következő évben 10 millió Ft lesz a veszteség. A Magyar Kémény Kft-nél idén 40 millió Ft, 
jövő évben 55 millió Ft-os veszteséggel számolunk. 
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Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Milyen lehetőségeik vannak a veszteség kezelésére? 
Böröcz Gábor területi igazgató, meghívott: A tulajdonosok raknak be pénzt, hogy a Kft. 
tovább tudjon működni. 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: Arról volt szó, hogy a kéményseprés is hatósági áras  
lesz. Ebből nem lett semmi? 
Molnár György igazgató, meghívott: Sajátos helyzet alakult ki,  az önkormányzatnál maradt  
a díjmegállapítás, de jogszabályok határozzák meg a kereteket, a számítás módját. 
 
170/2014. (XII.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló  
83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a 
rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                3 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
    Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Molnár György igazgató, meghívott: Előterjesztő kéri, hogy az írásban kiosztott 
kiegészítéssel együtt tárgyalja meg a Bizottság az előterjesztést. 
 
171/2014. (XII.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és 
a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
kiosztott kiegészítéssel a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és 
a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a 
kiosztott kiegészítéssel a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 

     Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
172/2014. (XII.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
4. Előterjesztés a Kaposvár Kártya Rendszerének továbbfejlesztéséről 
    Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
173/2014. (XII.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Kártya Rendszerének továbbfejlesztéséről szóló előterjesztést és 
a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- 

és bérletárak felülvizsgálatáról 
    Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
dr. Bérczi Antal testületi referens, meghívott: Az Érdekegyeztető Fórum és a KIÉT a 
határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással támogatta, hogy a Fekete István 
Látogatóközpont (Deseda) esetében a Csónak és kerékpár-kölcsönzési bruttó díjakat a 
kölcsönzési idővel egyenesen arányosan állapítsa meg a Közgyűlés. 
Molnár György igazgató, meghívott: Az előterjesztésben szereplő díjakat a Múzeum 
javasolta, így jobban forognak az eszközök. Lehet a KIÉT-nek más javaslata, előterjesztő azt 
támogatja, ami íz előterjesztésben van. 
Felder Frigyes tanácsnok, bizottsági tag: Akkor én felteszem szavazásra a KIÉT javaslatát, 
mint módosító javaslatot. 
Szavazati arány: 1 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                8 nem 
 
A Bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 
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174/2014. (XII.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és 
bérletárak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6. Előterjesztés a Kaposvári Farsangról, és a VI. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei 

Fesztiválról 
    Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
175/2014. (XII.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Farsangról, és a VI. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei 
Fesztiválról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. Előterjesztés a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 

valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
    Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Sárdi Zoltánné köznevelési referens, meghívott: A tényleges csoportindítások a 
beiratkozást követően kerülnek pontosításra, ha szükséges, zárolni fogunk, a nevelési év 
előkészítéséről szóló előterjesztésben kerül majd a Testület elé. 
 
176/2014. (XII.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 
valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
8. Előterjesztés a Somogy Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezése miatt a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal kötött használati szerződés módosításáról 
    Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Molnár György igazgató, meghívott: Kiosztásra került egy kiegészítés. A lényege az, hogy 
a megállapodás 2. pontjának utolsó mondata a KLIK kérésére kiegészül a jogszabályi 
hivatkozással. Előterjesztő kéri, hogy a Bizottság a kiegészítéssel együtt fogadja el az  
előterjesztést. 
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177/2014. (XII.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Somogy Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezése miatt a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötött használati szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a kiosztott kiegészítéssel a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
9. Előterjesztés az ökölvívó egyesületek Kaposvár, Pécsi utcai Tagiskolában történő 

elhelyezéséről 
    Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: Javasolom, hogy a Bizottság ezt az előterjesztést 
vegye le a napirendről, mert a két egyesület elhelyezése időközben megoldódott, így az 
előterjesztés okafogyottá vált. 
Felder Frigyes tanácsnok, bizottsági tag: Én azt gondolom, hogy a Bizottságnak most az  
eredeti előterjesztésről kell dönteni. Ha írásos dokumentum érkezik erről,  akkor majd 
módosítjuk a döntésünket, most szavazzunk az eredeti előterjesztésről. 
 
178/2014. (XII.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az ökölvívó egyesületek Kaposvár, Pécsi utcai Tagiskolában történő 
elhelyezéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
10. Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 
           Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
179/2014. (XII.04.) 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: 7 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
11. Előterjesztés a Kaposvár, Somssich P. u. 15. szám alatti ingatlan (volt MÁV 

Internátus) Kaposvári Református Egyházközség részére történő használatba 
adásáról 

       Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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180/2014. (XII.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Somssich P. u. 15. szám alatti ingatlan (volt MÁV Internátus) 
Kaposvári Református Egyházközség részére történő használatba adásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
12. Előterjesztés a kaposvári 9406 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kőrösi Cs. S. u. 1. 

szám alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
kérelemről 

       Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
181/2014. (XII.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kaposvári 9406 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Kőrösi Cs. S . u. 1. szám 
alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kérelemről 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
13. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi ellenőrzési 

munkatervéről 
       Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 
182/2014. (XII.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
úgy határozott, hogy jóváhagyja az Önkormányzat költségvetési szerveire és a megállapodás 
alapján ellátott belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó 2015. évi ellenőrzési munkatervet. 
 
Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Merganczné Horváth Helga irodavezető 
Határidő:  2014. december 15.  
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYVEK\20141204_pvg.doc 
2014.12.16  Oláhné P. Andrea 9. oldal/9 

 

14. Előterjesztés a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ügyrendjéről 
       Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 
 
183/2014. (XII.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága az  
ügyrendjét a melléklet szerint elfogadta. 
 
Felelős:  Felder Frigyes tanácsnok 
Közreműködő: Molnár György igazgató 
Határidő:  közlés (azonnal) 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
15. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. évi munkatervéhez  
 
A Bizottság tagjai a Közgyűlés 2015. évi munkatervéhez nem tettek javaslatot. 
 
184/2014. (XII.04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 
Közgyűlés 2015. évi munkatervéhez nem tett javaslatot.   
 
Felelős:  Felder Frigyes tanácsnok 
Közreműködő: Oláhné Pásztor Andrea titkár 
Határidő:  2014. december 10. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2014. december 15. 
 
 
 
 
 Felder Frigyes Csutor Ferenc 
 tanácsnok  képviselő 


