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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. április 16-án 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 pontok tárgyalásán felül további két  
előterjesztés és egy kiegészítés napirendre vételét tette fel szavazásra. 
 
30/2015. (IV.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére 
- a vendéglátóipari, valamint pénzintézeti és pénzügyi tevékenység céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díjának differenciálási lehetőségeiről, valamint lakóközösségek részére 
helyiségek bérbeadásáról 

- Kiegészítés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztéshez  

- a II. világháborús emlékmű áthelyezéséről 
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 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

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

 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató  
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4. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2014. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
 
5. Tájékoztató a 2014. évi közbeszerzésekről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
 
6. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

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

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
7. Előterjesztés az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségéhez való 

csatlakozásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató  
 
8. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt-ben történő tőkeemelésről és új tagvállalat 

alapításához való hozzájárulásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
9. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására 

vonatkozó változtatási szándékok elfogadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész  
 
10. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és 

jutalmazási rendszeréről szóló 59/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző   
 
11. Előterjesztés a Kaposvári Egyetemmel konzorciumban elnyert TÁMOP-4.2.1C-

14/1/Konv-2015-0008 azonosító számú, Tudáspark pályázat kapcsán kötendő  
konzorciumi megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
 

12. Előterjesztés a rekreációs célú termőföldek kijelöléséről, haszonbérbeadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
13. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 

M11/2 jelű módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész  
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14. Előterjesztés a vendéglátóipari, valamint pénzintézeti és pénzügyi tevékenység 
céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának differenciálási lehetőségeiről, valamint 
lakóközösségek részére helyiségek bérbeadásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 
15. Előterjesztés a II. világháborús emlékmű áthelyezéséről  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 
 
I.  Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirendek: 
 
16. Előterjesztés a 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató  
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
Időközben 1 fő megérkezett, a Bizottság létszáma 10 főre módosult. 
 
1. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt-ben történő tőkeemelésről és új tagvállalat 

alapításához való hozzájárulásról  
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Katona Sándorné Kapos Holding Zrt. gazdasági igazgató, meghívott: A leírtakat  
kiegészíteni nem kívánom, jól előkészített anyagról van szó. Annyit mondanék el, hogy a 
központi szabályozó változások miatti problémák közül nem mindent sikerült megoldani, pl. a 
KAVÍZ Kft-nél a közmű adó és a rezsicsökkentés hatását nem tudtuk kezelni. A Jégcsarnok 
Kft-nél folyamatos gondot okoz a működtetés, de null szaldó körül megoldható lenne, a svájci 
frank alapú lízing azonban jelentős pénzügyi veszteséget okoz. A Kaposvári 
Tömegközlekedési Zrt-nél minimális a veszteség, a Holding létrejötte óta nem volt ilyen 
alacsony, egy TÁMOP pályázathoz kapcsolódó rendkívüli bevétel miatt. A Holding vezetése 
mindent elkövet, hogy hatékonyan működjenek a cégek. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Mi indokolja az új cég alapítását? 
Katona Sándorné Kapos Holding Zrt. gazdasági igazgató, meghívott: Minden eshetőségre 
felkészülve egy előzmények nélküli, tiszta céget kívánunk létrehozni. 
Molnár György igazgató, meghívott: A KVG Zrt. szétválásával létrejött cégek 
egyetemlegesen felelnek a jogelőd minden kötelezettségéért, ha a KVG-vel valami történik, 
akkor a három új cég viseli annak következményeit. 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A Jégcsarnok lízingbő l hány év van vissza és 
milyen összeg? 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Az új cég kapcsán a személyi részt függőben 
hagyták, van-e már erről döntés? 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: Mennyi a költségmegtakarítás? A Jégcsarnok 
lízingjét lehet-e forintosítani, vagy van-e valamilyen kedvezőbb hitellehetőség, ezt 
megvizsgálták-e?  
Molnár György igazgató, meghívott: A Jégcsarnok lízing kapcsán az önkormányzatnak 
kezessége áll fenn. A számított összeg 855 millió Ft, 2026-ban jár le. A személyi kérdésekre 



 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\BIZOTTSAGI JEGYZOKONYVEK\20150416_pvg.doc 
2015.04.22 Oláhné P. Andrea 4. oldal/10 

 

vonatkozóan Polgármester Úr a Közgyűlésen tesz javaslatot. A költségmegtakarítás az  
önkormányzati támogatásnál látszik, de ehhez hozzá kell venni a tőkepótlásokat is, még így is  
több száz millió Ft-ról van szó. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Nem értem, hogy a személyi kérdések miért mindig 
a Közgyűlésen kerülnek beterjesztésre, miért nem tudhatjuk ezt már a bizottsági ülésen? 
Politikailag egyoldalú javaslatokat tesz a Polgármester Úr, holott a Közgyűlés 40-60 % 
összetételű, ez viszont nem jelenik meg a cégek vezetésében. 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A Jégcsarnok lízing kapcsán érdemes lenne a 
tulajdonosoknak ismét áttekinteni a Jégcsarnok finanszírozását, keresni egy jobb törlesztési 
konstrukciót. 
Módosító javaslat: a Kapos Holding Zrt. vizsgálja meg a Jégcsarnok Kft. lízing szerződése 
végtörlesztésének, illetve kedvezőbb hitelkonstrukcióval történő kiváltásának lehetőségét. 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság a módosító javaslatot támogatta.   
 

31/2015. (IV.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Kapos Holding Zrt-vel vizsgáltassa meg a Jégcsarnok Kft. 
lízing szerződése végtörlesztésének, illetve kedvezőbb hitelkonstrukcióval történő 
kiváltásának lehetőségét.   
 

Felelős:   Felder Frigyes tanácsnok 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:   2015. április 23. (döntés a vizsgálatról) 
 

Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 

32/2015. (IV.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kapos Holding Zrt-ben történő tőkeemelésről és új tagvállalat 
alapításához való hozzájárulásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 9 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

33/2015. (IV.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról szóló előterjesztést és a határozati 

javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet 
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 8 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

Molnár György igazgató, meghívott: Az előterjesztő által is támogatott kiegészítésekről 
írásos anyag készült, javaslatot tartalmaz a szociális támogatások igénylésére vonatkozóan, a 
Steiner gyűjtemény megvásárlására és a Sportmúzeum elhelyezésére. Ezen felül felvette a 
Bizottság napirendre a II. világháborús emlékmű áthelyezéséről szóló előterjesztést, ennek 
költsége az általános működési tartalékot csökkenti. Ezekkel a kiegészítésekkel kérjük az 
előterjesztés elfogadását. 
Kováts Imre képviselő, bizottsági tag: A 2014. évi beszámolóban is szerepel, hogy a 
Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek több éve hozott tartozása van, tudjuk, hogy nem fogja 
egy összegben visszafizetni. Lehetőséget kellene adni arra, hogy a Kaposvári Kosárlabda 
Klub Kft. az Önkormányzat felé fennálló 50 millió Ft-os kölcsöntartozását 2015-2019. 
években évi egyenlő, 10-10 millió Ft-os részletekben minden év június 30-i határidővel 
rendezhesse az önkormányzat felé. Ezzel együtt javasolom, hogy az önkormányzat vállaljon 
kötelezettséget arra, hogy a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére a következő években a 
2014/2015-ös bajnoki évben megállapított jogcímeken támogatást biztosít a kosárlabda csapat 
nemzeti bajnokságban első osztályban történő részvételére. A támogatás összege 2015-2019. 
években évi 10 millió Ft-tal kerüljön megemelésre. A támogatás utánpótlás nevelésre, 
valamint egyéb célokra az Európai Uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) 
Kormányrendelet alapján nyújtható tételes elszámolási kötelezettséggel. Emellett szponzori 
támogatás is nyújtható, azonban ennek bruttó – az ÁFA-t is tartalmazó – összege is terheli a 
támogatási keretet. A javaslatot írásban is átadom és kérem a jegyzőkönyv mellé csatolni.  
(Kováts Imre képviselő úr írásban benyújtott határozati javaslatát a jegyzőkönyv 3. számú 

melléklete tartalmazza.) 
Molnár György igazgató, meghívott: Előbb vagy utóbb megoldást kell találni, de 
véleményem szerint a Klubnak kellene kezdeményeznie. A Bizottságnak most nem kellene 
konkrét javaslatról dönteni, ezt még egyeztetni kell a Kft-vel. Döntsenek arról,  hogy a 
képviselő úr javaslata kerüljön egyeztetésre a Kft-vel.  
Kováts Imre képviselő, bizottsági tag: Elfogadom, egyetértek azzal, hogy egyeztetni kell, de 
mindenképpen legyen most erről döntés. 
Torma János képviselő, bizottsági tag: Véleményem szerint nem kellene most konkrét 
összegről és időpontokról határozni. 
Felder Frigyes tanácsnok, bizottsági tag: Maradjon az összeg és az időpontok, de nem 
kötelezettségként, hanem az egyeztetést követően kerüljön pontosításra. 
 

Módosító javaslatok szavazása: 
1.) Kováts Imre képviselő úr által beterjesztett határozati javaslat 
 Szavazati arány: 9 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság a határozati javaslatot támogatta. 
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2.) II. világháborús emlékmű áthelyezéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása az 
általános működési tartalék terhére 

 Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság a határozati javaslatot támogatta. 
 

34/2015. (IV.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi 
kiegészítéssekkel: 
- Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 

előterjesztéshez készült kiegészítő előterjesztésben foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra 
javasolja. 

- A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy Fusz György szobrászművész: „II. 
Világháborús emlékmű” c. alkotása áthelyezésének pénzügyi fedezetére 2.540 eFt-ot 
biztosítson a költségvetés általános felhalmozási tartalékkerete terhére.  

- A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy egyeztessen a Kaposvári Kosárlabda Klub 
Kft-vel az Önkormányzat felé fennálló 50 millió Ft-os kölcsöntartozása 2015-2019. 
években évi egyenlő, 10-10 millió Ft-os részletekben minden év június 30-i határidővel 
történő törlesztésének lehetőségéről. 

- A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, vállaljon kötelezettséget arra, hogy a Kaposvári 
Kosárlabda Klub Kft. részére a következő években a 2014/2015-ös bajnoki évben 
megállapított jogcímeken támogatást biztosít a kosárlabda csapat nemzeti bajnokságban 
első osztályban történő részvételére. A támogatás összege 2015-2019. években évi 10 
millió Ft-tal kerüljön megemelésre. A támogatás utánpótlás nevelésre, valamint egyéb 
célokra az Európai Uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és  a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Kormányrendelet  
alapján nyújtható, tételes elszámolási kötelezettséggel. Emellett szponzori támogatás is  
adható, azonban ennek bruttó – az ÁFA-t is tartalmazó – összege is terheli a támogatási 
keretet. 

 

Szavazati arány: 9 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 8 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 

4. 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. 

 

35/2015. (IV.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról 
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szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a 
rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 9 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2014. évben benyújtott 

pályázatokról és azok eredményéről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
36/2015. (IV.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat és intézményei által 2014. évben benyújtott pályázatokról 
és azok eredményéről szóló tájékoztatót és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6. Tájékoztató a 2014. évi közbeszerzésekről 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
37/2015. (IV.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2014. évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 9 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. 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. 

 
Kováts Imre képviselő, bizottsági tag: Véleményem szerint ezt nem korrekt megadóztatni. 
Vannak erre hatósági eszközök, azokkal kellene kezelni. 
 
 
38/2015. (IV.16.) 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 
rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 8 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                1 nem 
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8. Előterjesztés az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségéhez való 
csatlakozásról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
39/2015. (IV.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségéhez való csatlakozásról 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
9. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására 

vonatkozó változtatási szándékok elfogadásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
40/2015. (IV.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására 
vonatkozó változtatási szándékok elfogadásáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
10. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és 

jutalmazási rendszeréről szóló 59/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
41/2015. (IV.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és jutalmazási 
rendszeréről szóló 59/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
11. Előterjesztés a Kaposvári Egyetemmel konzorciumban elnyert TÁMOP-4.2.1C-

14/1/Konv-2015-0008 azonosító számú, Tudáspark pályázat kapcsán kötendő 
konzorciumi megállapodásról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
42/2015. (IV.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Egyetemmel konzorciumban elnyert TÁMOP-4.2.1C-
14/1/Konv-2015-0008 azonosító számú, Tudáspark pályázat kapcsán kötendő 
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konzorciumi megállapodásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
12. Előterjesztés a rekreációs célú termőföldek kijelöléséről, haszonbérbeadásáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
43/2015. (IV.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a rekreációs célú termőföldek kijelöléséről, haszonbérbeadásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
13. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 

Terve M11/2 jelű módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
44/2015. (IV.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 
M11/2 jelű módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
14. Előterjesztés a vendéglátóipari, valamint pénzintézeti és pénzügyi tevékenység 

céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának differenciálási lehetőségeiről, valamint 
lakóközösségek részére helyiségek bérbeadásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Örülök, hogy előrelépés történt az ügyben, 
méltányos és támogatható a javaslat. 
 
45/2015. (IV.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a vendéglátóipari, valamint pénzintézeti és pénzügyi tevékenység céljára 
szolgáló helyiségek bérleti díjának differenciálási lehetőségeiről, valamint 
lakóközösségek részére helyiségek bérbeadásáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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15. Előterjesztés a II. világháborús emlékmű áthelyezéséről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: Pontosítsuk, hogy nem II.  világháborús  
emlékműről van szó, hanem a doni áldozatok emlékére emelt emlékműről,  és nem 
agyagszobor, hanem speciális kerámiából készült. 
 
46/2015. (IV.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a II. világháborús emlékmű áthelyezéséről szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a pontosítással, hogy a doni áldozatok 

emlékére emelt emlékműről van szó.   
 

Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
16. Előterjesztés a 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 
 
47/2015. (IV.16.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadta az intézmények 2014. évi ellenőrzési jelentéseirő l és az  
összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztést. A Bizottság felkéri a polgármestert, 
hogy a 2014. évben lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól a Polgármesteri Hivatal 
igazgatóit, illetve a költségvetési szervek vezetőit tájékoztassa. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Merganczné Horváth Helga irodavezető 
Határidő:   2015. április 30. 

 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2015. április 20. 
 
 
 
 Felder Frigyes Csutor Ferenc 
 tanácsnok  képviselő 


