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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. szeptember 9-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 7 fővel 
határozatképes. A meghívóban kiküldött napirend elfogadását tette fel szavazásra. 
 
105/2015. (IX. 09.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 
napirendjét elfogadta. 
 
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 napirend: 
 
1. 2. számú kiegészítés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző   

 
 
 
Napirendi pont tárgyalása 
 
 
1. 2. számú kiegészítés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
Molnár György igazgató, meghívott: Röviden ismertette a kiosztott kiegészítés tartalmát. 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A Bartók B. u. 4. szám kapcsán úgy gondolom, 
hogy ha a közlekedési csomópont megépül, akkor ez az épület bontásra kerül. A 3 mFt-os 
költség a nyugati épületszárny költsége, nem lehet ezen spórolni? Csak a közvetlen 
életveszélyt kellene elhárítani. 
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dr. Kaposvölgyi Lívia irodavezető, meghívott: A Hivatal azonnali helyreállítási 
kötelezettséget rendelt el, így meg kell csinálni. A tulajdonosok felajánlották megvételre, de 
most nem kívánjuk megvásárolni, mert a csomópont beruházás keretében lesz majd forrás a 
kisajátításra. 
Molnár György igazgató, meghívott: A csomópont beruházás megvalósítása még 2-3 év, 
addig ez a feladat nem halasztható. 
Felder Frigyes tanácsnok, bizottsági tag: A KT Zrt. 300 mFt-os kölcsöne kapcsán 
kérdezem, hogy lehet olyan, hogy a Kormány nem járul hozzá, vagy a bank nem ad kölcsönt? 
Molnár György igazgató, meghívott: A KT Zrt. buszbeszerzési projektjét a Kormány 
jóváhagyta, az ÁFA-t a cég az államtól vissza fogja kapni, csak időbeli kockázat lehet. 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: A helyiségek bérletére érkezett ajánlatok kapcsán 
valamilyen rendszert kellene kidolgozni, hogy ha az általunk meghatározott bérleti díjhoz  
képest alacsonyabb díjat ajánlanak, akkor a bérbeadás időtartama ezzel arányosan csökkenjen. 
Ne mindig ilyen egyedi döntéseket kelljen hozni.  
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Egyetértek, jó lenne ezt szabályozni, akár úgy is, 
hogy 50 %-os díjig még megkapja 5 évre, de az alatt csökkenjen az időtartam. Szerintem 
lehetne egy alsó határ is, ami alatt nincs szerződés.  
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: Javasoljuk, hogy a Hivatal vizsgálja meg ezt a 
lehetőséget, ne mi döntsük el most. 
 
 
Bizottsági javaslat: 
A Bizottság kezdeményezi, hogy készüljön szabályozás arra vonatkozóan, hogy nem lakás  
célú bérlemények bérbeadására irányuló ajánlatkérési eljárás során az önkormányzati 
határozattal jóváhagyott díjtételekhez képest kisebb összegű ajánlatok esetén az elmaradás %-
os mértékétől függően sávosan hogyan csökkenjen a bérbeadás időtartama. 
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság a javaslatot támogatta. 
 
 
106/2015. (IX. 09.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
kezdeményezi, hogy készüljön szabályozás arra vonatkozóan, hogy nem lakás célú 
bérlemények bérbeadására irányuló ajánlatkérési eljárás során az önkormányzati határozattal 
jóváhagyott díjtételekhez képest kisebb összegű ajánlatok esetén az elmaradás %-os 
mértékétől függően sávosan hogyan csökkenjen a bérbeadás időtartama. 
 
Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:   2015. október 9. 
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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107/2015. (IX. 09.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez kapcsolódó 2. számú 
kiegészítést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2015. szeptember 18. 
 
 
 Felder Frigyes  Torma János 
 tanácsnok  képviselő 


