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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 17-én 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 napirendi pontok elfogadását tette fel szavazásra. 
 
191/2014. (XII.17.) 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 napirendek: 
 
1. Előterjesztés a Kaposvár, Szent Imre utca 14. I/19. szám alatti iroda bérletére 

érkezett ajánlatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  

 
2. Előterjesztés a "Tudás-Park" A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének 

támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával című konstrukcióra 
benyújtandó pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
Molnár György igazgató  
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. Előterjesztés a Kaposvár, Szent Imre utca 14. I/19. szám alatti iroda bérletére 

érkezett ajánlatról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A 148.000 Ft/hó + ÁFA bérleti díj a 71 m2-re 
vonatkozik? 
Molnár György igazgató, meghívott: Igen. 
 

192/2014. (XII.17.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Szent Imre utca 14. I/19. szám alatti iroda bérletére érkezett 
ajánlatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 8 igen 

                                                                1 tartózkodás 

                                                                1 nem 
 
 
2. Előterjesztés a "Tudás-Park" A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének 

támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával című konstrukcióra 
benyújtandó pályázatról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
A Bizottság létszáma 11 főre bővült. 
 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Ez az utolsó megjelenési formája a Bizottság előtt, 
minden másra felhatalmazzuk a Polgármestert? 
Szirják Imréné igazgató, meghívott: Gyorsan kell lépni, rövid a beadási határidő. A 
Polgármesternek utólagos beszámolási kötelezettsége van. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Kötelező felhatalmazni a Polgármestert? 
Szirják Imréné igazgató, meghívott: Pályázati útmutató előírja. 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A konzorciumi tagok önállóan használják fel a 
rájuk eső részt? 
Szirják Imréné igazgató, meghívott: A tagok között felosztásra kerülnek a feladatok, ehhez  
rendelik hozzá az elszámolható költségeket. 
Felder Frigyes tanácsnok, bizottsági tag: Konkrétan mire pályázunk? 
Szirják Imréné igazgató, meghívott: Ez majd a megvalósíthatósági tanulmányban kerül 
kidolgozásra. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A megvalósíthatósági tanulmányt a közgyűlés tagjai 
láthatják? 
Szirják Imréné igazgató, meghívott: Utólag igen. 
Torma János képviselő, bizottsági tag: Van egy pályázati lehetőség, önerő nélkül, kb. 600 
millió Ft összegben. A beadásra kb. 10 munkanap áll rendelkezésre, a testület nem ülhet össze 
két naponta, ezért kell felhatalmazni a Polgármestert.  
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Továbbra is zavar, hogy nincs visszacsatolás. 
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193/2014. (XII.17.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a "Tudás-Park" A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének 
támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával című konstrukcióra benyújtandó 
pályázatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 

Szavazati arány: 8 igen 

                                                                3 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
Kaposvár, 2014. december 17. 
 
 
 
 
 Felder Frigyes Torma János 
 tanácsnok  képviselő 


