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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. július 8-án a kaposvári Polgármesteri Hivatalban 
megtartott rendkívüli ülésérő l. 
 
A megjelent bizottsági tagok nevét, a meghívottak nevét, megjelenésük tényét a jegyzőkönyv 
1. számú mellékletét képező jelenléti ív tartalmazza. 
 
A Bizottság ülését Felder Frigyes tanácsnok úr távollétében Csutor Ferenc képviselő úr 
vezette. Megállapította, hogy a Bizottság a jelen lévő 7 fővel határozatképes. A meghívóban 
kiküldött napirendi pont tárgyalását tette fel szavazásra. 
 
72/2015. (VII. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 
napirendjét elfogadta. 
 
Szavazati arány: 7 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 élsportolók egyetemi tanulmányait támogató együttműködési 

megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Szerb György sport referens  
 
2. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia 

ingatlanvásárlásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét érintő kérdésekről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
4. 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  
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5. Előterjesztés a Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola költözésére 
tekintettel a Kaposvár, Tallián Gyula u. 12. szám alatti ingatlan hasznosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
6. Előterjesztés a "Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése" című 

pályázati felhívásra benyújtandó pályázatokról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
 
7. Előterjesztés a 2015. június 15-én bekövetkezett felhőszakadás következménye miatt 

benyújtandó vis maior pályázatról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
 
8. Előterjesztés a 2015. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató  
 
9. Előterjesztés a piac területén létesült helyi termékek boltja ingatlan-nyilvántartásba 

történő bejegyzéséhez szükséges megállapodásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
10. Előterjesztés a Kapos Baranta Egyesület helyiséghasználati kérelméről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
11. Előterjesztés CNG hajtású autóbusz-beszerzési pályázatról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 Meghívott: Gombos Attila elnök-vezérigazgató  
 
12. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
 
13. Előterjesztés a Juan Gyenes fotóművészt bemutató könyv kiadásának támogatásáról 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik:  Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens  
 
ZÁRT ülésen tárgyalásra kerülő napirend: 
 
14. Előterjesztés a Lakáscélú Támogatási Keret terhére nyújtott támogatás kapcsán 

kötött szerződés módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:  Molnár György igazgató  
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. Előterjesztés az élsportolók egyetemi tanulmányait támogató együttműködési 

megállapodásról  
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Jól értem, hogy az Egyetem is ugyanakkora 
összeget tesz hozzá, mint az önkormányzati támogatás? 
Szerb György sport referens, meghívott: Igen, ezt tartalmazza az előterjesztés. Az 
önkormányzat és az Egyetem is 2-2 millió Ft-ot biztosít, összesen 4 millió Ft kerül felosztásra 
pályázati rendszer keretében. 
 
73/2015. (VII. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az élsportolók egyetemi tanulmányait támogató együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia 

ingatlanvásárlásáról  
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
 
74/2015. (VII. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarugó Akadémia 
ingatlanvásárlásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét érintő kérdésekről  

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
75/2015. (VII. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét érintő kérdésekről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

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

 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A diétás étkezés esetében a 20 %-os normaemelés  
mértékét mi támasztja alá? Készült erre számítás, vagy előírja valami ezt a mértéket? 
Molnár György igazgató, meghívott: Folyamatban van a közétkeztetés biztosítására 
vonatkozó pályázat kiírása, mivel a jelenlegi szerződés lejár. Az előkészítés során két fontos 
dolog merült fel: egyrészt, hogy a nyersanyagnormát és a rezsiköltséget egymástól válasszuk 
külön. A Pensio Kft. is jelezte, valamint a szeptember 1-től hatályba lépő előírások kapcsán is  
felmerült annak igénye, hogy a diétás étkezések nyersanyagnormája magasabb legyen, mint a 
normál étkezésé, mivel a diétás nyersanyagok ára is magasabb. A szolgáltató jóval nagyobb 
eltérítést kezdeményezett, mi az alsó határ elfogadását javasoljuk. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Tervezzük-e, hogy kiterjesztjük a támogatási 
lehetőségeket a szociálisan rászorultak részére? 
Molnár György igazgató, meghívott: Egyrészt a Kormány kiterjeszti az ingyenesen étkezők 
körét. Aki erre nem jogosult, annak a számára az önkormányzat támogatást biztosít. 
Polgármester Úr erre különös figyelmet fordít.  
 
76/2015. (VII. 08.) 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 
rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
5. Előterjesztés a Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola költözésére 

tekintettel a Kaposvár, Tallián Gyula u. 12. szám alatti ingatlan hasznosításáról  
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
77/2015. (VII. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola költözésére 
tekintettel a Kaposvár, Tallián Gyula u. 12. szám alatti ingatlan hasznosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6. Előterjesztés a "Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése" című 

pályázati felhívásra benyújtandó pályázatokról  
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
78/2015. (VII. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a "Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése" című 
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pályázati felhívásra benyújtandó pályázatokról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. Előterjesztés a 2015. június 15-én bekövetkezett felhőszakadás következménye miatt 

benyújtandó vis maior pályázatról  
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
Károly-Vince Renáta beruházási ügyintéző, meghívott: A határozati javaslat 2. pontjának 
szöveges részében az önkormányzati saját erő mértéke tévesen szerepel, 4.695.000,- Ft a 
helyes összeg, a szöveg alatt levő táblázat már a helyes összeget tartalmazza. 
 
79/2015. (VII. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2015. június 15-én bekövetkezett felhőszakadás következménye miatt 
benyújtandó vis maior pályázatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 2. 
pontjának szövegében a 4.350.000,- Ft helyett 4.695.000,- Ft összeg szerepeljen.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
8. Előterjesztés a 2015. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről  

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
80/2015. (VII. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2015. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
9. Előterjesztés a piac területén létesült helyi termékek boltja ingatlan-nyilvántartásba 

történő bejegyzéséhez szükséges megállapodásról  
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
81/2015. (VII. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a piac területén létesült helyi termékek boltja ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzéséhez szükséges megállapodásról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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10. Előterjesztés a Kapos Baranta Egyesület helyiséghasználati kérelméről  
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
dr. Kaposvölgyi Lívia vagyongazdálkodási irodavezető, meghívott: Az előterjesztés 
készítésekor arra tettünk javaslatot, hogy a helyiség használatba adására július 1-től kerüljön 
sor. Mivel a testület ma dönt erről, javasoljuk, hogy a használatba adás kezdő időpontja július  
15. legyen.  
 
82/2015. (VII. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kapos Baranta Egyesület helyiséghasználati kérelméről szóló előterjesztést 
és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a 
helyiség használatba adásának kezdő időpontja 2015. július 1. helyett 2015. július 15. legyen.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
11. Előterjesztés CNG hajtású autóbusz-beszerzési pályázatról  

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A pályázat előkészítését ki végezte? 
Gombos Attila elnök-vezérigazgató, meghívott: Külső projektmenedzser koordinálja a 
pályázat előkészítését és lebonyolítását. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A pályázatban telephely vásárlás is van, a KVG Zrt. 
van megjelölve partnerként, a Cseri úti telepről van szó? 
Gombos Attila elnök-vezérigazgató, meghívott: Igen, a KVG Cseri úti telephelye kerül 
megvásárlásra, az lesz az autóbuszok telephelye. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A most ott lévő szemétszállító autók akkor 
kikerülnek az új hulladéklerakó telephez? 
Gombos Attila elnök-vezérigazgató, meghívott: Igen, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodás i 
program befejeződik, az új hulladéklerakó is átadásra kerül.  
 
83/2015. (VII. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a CNG hajtású autóbusz-beszerzési pályázatról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 

12. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 

84/2015. (VII. 08.) 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 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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13. Előterjesztés a Juan Gyenes fotóművészt bemutató könyv kiadásának 
támogatásáról  
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
85/2015. (VII. 08.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Juan Gyenes fotóművészt bemutató könyv kiadásának támogatásáról 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A következő napirendi pont tárgyalása előtt Csutor Ferenc képviselő úr zárt ülést rendelt el. 
 
Kaposvár, 2015. július 8. 
 
 
 Csutor Ferenc Torma János 
 képviselő  képviselő 


