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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 2015. január 15-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 10 fővel 
határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül további 5 előterjesztés 
napirendre vételét tette fel szavazásra. 
 
1/2015. (I.15.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 
felvette napirendjére: 
- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről 
- a 2015. évi kiemelt városi rendezvényekről 
- a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános  szabályairól szóló  

7/200. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló  

13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
- a Cabero Industrial Kft. hőcserélő gyártóüzemének ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről 
szóló előterjesztéseket. 
 
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: 
 
 
I.  Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirend: 

 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és 

Vagyongazdálkodási Bizottságának 2015. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Felder Frigyes tanácsnok 

 Közreműködik:  Oláhné Pásztor Andrea titkár  
 
 
 



 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\BIZOTTSAGI JEGYZOKONYVEK\20150115_pvg.doc 
2015.01.30.  Oláhné P. Andrea 2. oldal/6 

 

II.  A 2015. február 22-i közgyűlés napirendjei: 
 
2. Előterjesztés a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti helyiségek térítésmentes 

használatba adásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  

 
3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi 

költségvetéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
4. Előterjesztés a 2015. évi kiemelt városi rendezvényekről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Jenei Zoltánné irodavezető  

 
5. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató  

 
6. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  

 
7. Előterjesztés a Cabero Industrial Kft. hőcserélő gyártóüzemének ingatlan-

nyilvántartási bejegyzéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  

 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és 

Vagyongazdálkodási Bizottságának 2015. évi munkatervéről 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Javasolom, hogy a szeptemberi bizottsági ülésen a 
többségi tulajdonú gazdásági társaságok FEB beszámolójával egyidejű leg a KOMÉTA Zrt. 
FEB tagjainak beszámolóját is tárgyalja a Bizottság. 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság a módosító javaslatot egyhangúlag támogatta. 
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2/2015. (I.15.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 
2015. évi munkatervét elfogadta azzal a módosítással, hogy a Bizottság 2015. szeptember 3–i 
ülésén az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok Felügyelő Bizottsági tagjainak 
beszámolójával egy időben kerüljön sor a KOMETA 99 Zrt. beszámolójának tárgyalására is. 
 
Felelős:               Felder Frigyes tanácsnok 
Közreműködik:  Oláhné Pásztor Andrea titkár 
Határidő:            értelem szerint 
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi 

költségvetéséről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Molnár György igazgató, meghívott: Egy pontosítást és egy kiegészítést szeretnék tenni. Az 
előterjesztés szövegének 4. oldalán a közvilágítás energiafogyasztása nem 431 kWh-val, 
hanem 431 ezer kWh-val csökkent, itt kimaradt az „ezer” szó. A határozati javaslat 2. pontja 
szól a BM által biztosított 400 millió Ft-os központi támogatás elszámolásáról. Időközben a 
BM-el egyeztettünk, a támogatás személyi juttatásokra és járulékokra nem számolható el.  Így 
is el tudunk számolni a dologi kiadásokkal, de a határozat megfogalmazásának módosítása 
szükséges úgy, hogy a 2. francia bekezdésében a „személyi juttatások és járulékai” 
szövegrészt javasoljuk törölni. 
Csutor Ferenc képviselő, bizottsági tag: Az előterjesztésben szerepel egy agrár-
élelmiszeripari klaszter kialakítása, 12 projekt megvalósításával, mik ezek a projektek? 
Gázüzemű autóbuszok beszerzésére pályázunk, a biogáz felhasználást figyelembe vesszük-e? 
Sor kerül a kerékpárutak bővítésére, a Citybike mikor fog működni? A kórház déli tömb 
rekonstrukciójának befejezése után a Bajcsy-Zs. u. egyirányú lesz-e? Sor kerül a szélenergia 
felhasználásának vizsgálatára, mérésekre, ezt egyszer mát megtettük, akkor nem volt kedvező  
az eredmény, most mi változott? Ha „Zöld város” leszünk, ebbe beletartozik a szennyvíztelep 
rekonstrukció is, megvalósul-e? A hulladékgyűjtés kapcsán javasolom, hogy a szelektív 
gyűjtők körüli rendre is figyelni kellene, meg kellene követelni. A Könyvtár kezelésében lévő  
Takáts Gy. Emlékháznál méltatlan körülmények vannak, állítólag az ott lakó személy miatt. 
nem lehetne a lakótól megvásárolni a lakást? 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Kérdésem, hogy felülvizsgáljuk-e a közvilágítási 
karbantartási szerződésünket? Már többször jeleztem, hogy egy-egy hiba bejelentését 
követően hónapokat kell várni a hiba javítására, ez számunkra elfogadhatatlan. Az út-híd-
járda felújításokra vonatkozóan a kisebb munkákra lesz-e elkülönítve keretösszeg? 
Szita Károly polgármester, meghívott: A Kaposvári Egyetemmel a Tudáspark pályázatot 
benyújtottuk, 12 projektet kell kidolgozni megvalósíthatósági tanulmány szinten, amelyeket 
majd a következő EU-s pályázatokra be lehet nyújtani. Például: gyógynövény-zöldség 
termesztési program, klaszterszerű működés kialakítása a mezőgazdaságban, iparterület 
kialakítása élelmiszer feldolgozó üzem részére. Az autóbusz beszerzésre kapunk pénzt, ez egy 
3 mrd Ft-os nagyságrendű beruházás, gázüzemű buszok kerülnek beszerzésre, a feltételes  
közbeszerzést már kiírtuk. Következő ütem lesz a gázkút és a fogadó rész kiépítése, 3. ütem a 
busz-szerviz és a telephely kialakítása. A Cukorgyárral megállapodást kötünk a biogáz 
felhasználásra. A kerékpár kölcsönzés kapcsán annyit tudok, hogy a szolgáltatást végző  
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vállalkozó még küszködik az E-ON-nal, még egyeztetnek. A Bajcsy-Zs. utca egyirányúvá 
tétele kapcsán majd a Műszaki Bizottság dönt. A szélenergia kapcsán korábban még 
kezdetlegesek voltak a mérések, a technológia most más és sokkal megbízhatóbb. A 
szélerőművön kívül naperőművet tervezünk, illetve 6 intézményünk esetében naperőműről 
történő energia ellátást alakítunk ki. Szennyvíztelep rekonstrukciójára az engedélyezési terv 
és a megvalósíthatósági tanulmány megvan, pályázati lehetőségre várunk, ez egy 5,5 – 6 mrd 
Ft-os beruházás lenne. A szelektív gyűjtés kapcsán a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Projekt folyamatban van, már állnak az épületek, elkészül a feldolgozó. veszünk 12 új autót, 
12 ezer kukát és komposztálót adunk a háztartásoknak, a szelektív szigeteket sűrítjük a 
lakótelepeken. A berzsenyi Társaságra bíztuk a Takáts Gy. Emlékház rendbetételét, pénzt is 
kapnak hozzá, tegyenek rendet. A közvilágítás kapcsán, amennyiben vezetéket érintő 
meghibásodásról van szó, akkor az E-ON kötelessége a javítás, ebbe nem szólhatunk bele. Ha 
a világító testekkel van probléma, akkor 48 órán belül kötelesek javítani, erre van 
szerződésünk. A kisebb út-híd-járda felújításokra a Városgondnokság költségvetésében 
biztosítunk keretösszeget. 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: A gázüzemi személygépkocsik adójára adunk-e 
kedvezményt? Ha „Zöld város” leszünk, akkor meg kellene lépni, akár jelképes összeggel is,  
ez is ösztönző lenne. 
Csutor Ferenc képviselő, bizottsági tag: 29 millió Ft-tal nőtt a Városgondnokság kerete, 
csapadékcsatornák karbantartására több pénz lesz-e? 
Szita Károly polgármester, meghívott: A gázüzemű járművek adójának csökkentéséhez  
törvénymódosítás kellene. De egyébként sem a gáz lesz a jövő, hanem a villamos energia, de 
ez a technológia még nem kiforrott, ehhez még kell kb. 10 év. A csapadékcsatornák kapcsán 2 
kritikus pont van. Az egyik a z állomás előtti szakasz, amit nagyrészt megoldottunk, de van 
még probléma. A másik a Vár utca – Vásártéri út, itt még meg kell oldanunk a problémát, erre 
20 millió Ft-ot tervezünk. 
Molnár György igazgató, meghívott: Még egy módosító javaslat elfogadását kéri 
előterjesztő, a Roma nemzetiségi Önkormányzat támogatása kerüljön megemelésre 1.572 ezer 
Ft-tal, az érintett népesség létszámát tekintve indokolt a részükre magasabb támogatás  
nyújtása. 
 
3/2015. (I.15.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 2. pontjának 2. francia bekezdésében 
a „személyi juttatások és járulékai” szövegrész kerüljön törlésre.   
 

Szavazati arány: 8 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat előterjesztésben 
szereplő támogatása 1.572 eFt összeggel megemelve kerüljön elfogadásra.   
 

Szavazati arány: 8 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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A Bizottsági tagok közül 1 fő távozott, a Bizottság jelen lévő tagjainak létszáma 9 fő. 
 
3. Előterjesztés a 2015. évi kiemelt városi rendezvényekről 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
4/2015. (I.15.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2015. évi kiemelt városi rendezvényekről szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
4. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
5/2015. (I.15.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól 
szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a 
rendelet-módosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
6/2015. (I.15.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról 
szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a 
rendelet-módosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6. Előterjesztés a Cabero Industrial Kft. hőcserélő gyártóüzemének ingatlan-

nyilvántartási bejegyzéséről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Nem él a vételi jogával? Most lett volna rá 
lehetősége. Ez így most egy köztes állapot lesz. 
Molnár György igazgató, meghívott: nem élt vele. Az eredeti megállapodás szerint történik. 
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7/2015. (I.15.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Cabero Industrial Kft. hőcserélő gyártóüzemének ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 

Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. Előterjesztés a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti helyiségek térítésmentes 

használatba adásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
8/2015. (I.15.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatti helyiségek térítésmentes használatba 
adásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 7 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                1 nem 
 
Kaposvár, 2015. január 21. 
 
 
 
 
 Felder Frigyes Torma János 
 tanácsnok  képviselő 


