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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. június 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 minden tagja jelen van, így a 
Bizottság határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül a kiemelt  
sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékelésérő l, a 2015/2016 évi bajnokságra 
vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról szóló előterjesztés tárgyalását tette fel szavazásra. 
 
54/2015. (VI. 04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére a kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 
2015/2016 évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
Szavazati arány: 11 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 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester   
 Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
2. Előterjesztés a 2015/2016-os nevelési év előkészítéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató  
 
3. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester    dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató  
 
4. Előterjesztés Kaposvár, Nemeztőr sori garázssor 4330/28/A/2 és a 4330/28/A/6  

hrsz-ú garázsai alatti területek tulajdonjogviszonyainak rendezéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
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5. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról, valamint módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina főépítész  
 

6. Előterjesztés Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő 
programsorozatainak támogatására benyújtott pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
 
7. Előterjesztés a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását 

szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására 
benyújtott pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
 
8. Előterjesztés a Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 

biztosítására vonatkozó pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
 
9. Előterjesztés a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 

távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos Közgyűlési 
állásfoglalásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
10. Előterjesztés a Vaszary Emlékház állami tulajdonú ingatlanának térítésmentes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kérelemről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
11. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. tőkehelyzetének 

rendezéséről és alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 Meghívott: Rátóti Zoltán igazgató 
 
12. Előterjesztés az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" 

vonatkozó pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
 
13. Előterjesztés üres lakások bérlakás-állományból történő kivonásáról 

Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző  
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14. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 
2015/2016 évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  dr. Nadrai Norbert igazgató 
       Meghívottak: Sportszervezetek képviselői 
 

Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirend: 
 
15. Előterjesztés az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság gépkocsik 

értékesítésére vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. tőkehelyzetének 

rendezéséről és alapító okiratának módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
55/2015. (VI. 04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. tőkehelyzetének 
rendezéséről és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 

2015/2016 évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
56/2015. (VI. 04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kiemelt sportszervezetek idénybeli tevékenységének értékeléséről, a 
2015/2016 évi bajnokságra vonatkozó elképzeléseiről és támogatásáról szóló előterjesztést 
és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
Felder Frigyes tanácsnok, bizottsági tag: A Műszaki és a Népjóléti Bizottsági is elfogadta 
azt a módosító javaslatot, hogy a költségvetésbe kerüljön be a liftfelújítási támogatási keret  
3.000 eFt keretösszeggel. 
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Molnár György igazgató, meghívott: Polgármester úr támogatja ezt a módosító javaslatot. 
Ezen kívül 2 db kiegészítés is felkerült a honlapra az előterjesztéshez, ezekkel együtt kérjük 
az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A köztéri kamera-rendszer fejlesztésére jelentős 
összeget hagyott jóvá a testület, de még nem történt semmi. Mi a késlekedés oka? 
Molnár György igazgató, meghívott: A benyújtott pályázaton nem nyertünk, a tavalyi 
ütemet saját forrásból valósítottuk meg. Januárban az ez évi ütem szintén saját forrásból 
történő megvalósításáról döntött a testület. Ezt követően egyeztetni kellett a rendőrséggel, 
meg kellett terveztetni a rendszert. A jóváhagyott összeg nem elegendő az összes igényre, 
ezért csökkenteni kellett a feladatot. Új antennák is kellenek, a közbeszerzés most folyik. Úgy 
kerül kialakításra a rendszer, hogy további kamerákkal is bővíthető legyen, mivel egy csomag 
még talonban van. Ha megjelenik a pályázat, akkor ezt is benyújtjuk. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Egy módosító javaslatot szeretnék tenni. A Petőfi u. 
– 48-as Ifjúság u. – Kereszt u. által határolt területen található játszótéren az igényeknek 
megfelelő mennyiségű ülőalkalmatosság (pad) elhelyezését kérjük, mert jelenleg a játszótéren 
egyetlen pad van, de ez nem elég, a gyerekeket kísérő szülők, nagyszülők nem tudnak leülni.  
A másik egy észrevétel. Évek óta kérjük, hogy a lakók által kitaposott gyalogutak bontott 
térkövekkel kerüljenek leburkolásra. Meg is van az anyag, mi mindent megtettünk ezért, nem 
értjük, hogy miért nem történt még semmi. 
 
Módosító javaslatok szavazása: 
 
1) A költségvetésbe kerüljön be a liftfelújítási támogatási keret 3.000 eFt keretösszeggel. 

Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 

A Bizottság a módosító javaslatot egyhangúlag támogatta. 
 
2) A Városgondnokság vizsgálja meg és tegyen javaslatot a Petőfi u. – 48-as Ifjúság u. – 

Kereszt u. által határolt területen található játszótéren az igényeknek megfelelő  
mennyiségű ülőalkalmatosság (pad) elhelyezésére. 
Szavazati arány: 11 igen 

                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 

A Bizottság a módosító javaslatot egyhangúlag támogatta. 
 
57/2015. (VI. 04.) 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 az előterjesztés 1. és 2. számú kiegészítésével együtt a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 10 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 az alábbi módosításokkal javasolja 
elfogadásra:  
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- A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy kérje fel Kaposvár Megyei Jogú Város  
Városgondnokságát, hogy vizsgálja meg és tegyen javaslatot a Petőfi u. – 48-as Ifjúság u. 
– Kereszt u. által határolt területen található játszótéren az igényeknek megfelelő  
mennyiségű ülőalkalmatosság (pad) elhelyezésére.  

- A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a lift felújítások támogatására 3.000 ezer Ft 
keretösszeg kerüljön elkülönítésre a költségvetésben.   

 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
4. Előterjesztés a 2015/2016-os nevelési év előkészítéséről 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: Van olyan óvoda, ahol 150 gyerekből 50 a 
visszamaradó, ebből mindössze a 4-et javasolt a szakma, a többit a nevelőtestület. Eközben az 
iskolából meg hiányoznak a létszámok. Szakmailag biztos nem indokolt ekkora létszámok 
visszatartása. Mennyi az óvodai minimális csoportlétszám? 
Sárdi Zoltánné közbeszerzési referens, meghívott: A törvény lehetőséget ad arra, hogy a 
szülő kérésére visszamaradjon a gyerek az óvodában, az óvodavezetők támogatják ezeket a 
kéréseket. A minimális csoportlétszám 20 fő, amitől 10 %-kal lehet felfelé eltérni. A 
minimális létszám alatti csoportot az állam nem finanszírozza. 25 főre finanszíroznak 2 fő 
óvodapedagógust. 
 
 
58/2015. (VI. 04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2015/2016-os nevelési év előkészítéséről szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
5. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
 
59/2015. (VI. 04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztést és a 
rendeletmódosításokat a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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6. Előterjesztés Kaposvár, Nemzetőr sori garázssor 4330/28/A/2 és a 4330/28/A/6  
hrsz-ú garázsai alatti területek tulajdonjogviszonyainak rendezéséről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
60/2015. (VI. 04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Nemzetőr sori garázssor 4330/28/A/2 és a 4330/28/A/6  
hrsz-ú garázsai alatti területek tulajdonjogviszonyainak rendezéséről szóló előterjesztést 
és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

jóváhagyásáról, valamint módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
61/2015. (VI. 04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról, valamint módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról, valamint módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról szóló 
előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
8. Előterjesztés Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő 

programsorozatainak támogatására benyújtott pályázatról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
62/2015. (VI. 04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő 
programsorozatainak támogatására benyújtott pályázatról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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9. Előterjesztés a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását 
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására 
benyújtott pályázatról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
 
63/2015. (VI. 04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására benyújtott 
pályázatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
10. Előterjesztés a Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 

biztosítására vonatkozó pályázatról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
 
64/2015. (VI. 04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 
biztosítására vonatkozó pályázatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
11. Előterjesztés a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 

távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos Közgyűlési 
állásfoglalásról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
 
65/2015. (VI. 04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 
távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos Közgyűlési 
állásfoglalásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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12. Előterjesztés a Vaszary Emlékház állami tulajdonú ingatlanának térítésmentes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kérelemről 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
 
66/2015. (VI. 04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Vaszary Emlékház állami tulajdonú ingatlanának térítésmentes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kérelemről szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
13. Előterjesztés az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" 

vonatkozó pályázatról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
 
67/2015. (VI. 04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" 
vonatkozó pályázatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
14. Előterjesztés üres lakások bérlakás-állományból történő kivonásáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
 
68/2015. (VI. 04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta üres lakások bérlakás-állományból történő kivonásáról szóló előterjesztést 
és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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15. Előterjesztés az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság gépkocsik 
értékesítésére vonatkozó kérelméről 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.  

 
 
69/2015. (VI. 04.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága az  
Általános Iskolai,  Óvodai és Egészségügyi Gondnokság tulajdonában lévő Skoda Oktávia 
Combi LX 1.6 típusú HWL-218 forgalmi rendszámú, valamint a SEAT INCA 1.4 CARGO 
típusú IOZ-209 forgalmi rendszámú gépkocsik értékesítését engedélyezi. 
 
Felelős: dr. Kéki Zoltán          címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György          igazgató (kiértesítés) 
 Kacsar József          gondnokságvezető 
Határidő: 2015. június 30.          (kiértesítés) 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2015. június 8. 
 
 
 
 Felder Frigyes Csutor Ferenc 
 tanácsnok  képviselő 


