
 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\BIZOTTSAGI JEGYZOKONYVEK\20150930_pvg.doc 

2015.11.05. Oláhné P. Andrea 1. oldal/4 

 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és  

Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. szeptember 30-án 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 napirendi pontokon felül a közterület rendeltetéstől 

eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés tárgyalását tette fel szavazásra. 

 

108/2015. (IX. 30.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

felvette napirendjére a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést. 
 

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 a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására 

vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 

 
2.) Előterjesztés egyes szakképző intézmények vagyonkezelésből történő visszavételéről 

és vagyonkezelésbe adásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
3.) Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel kötött 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  

 Molnár György igazgató 

 
4.) Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 

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

 dr. Farkas Edit aljegyző 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására 

vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 

109/2015. (IX. 30.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 7 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és a 
rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 7 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 

2. Előterjesztés egyes szakképző intézmények vagyonkezelésből történő visszavételéről 
és vagyonkezelésbe adásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
 

110/2015. (IX. 30.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta egyes szakképző intézmények vagyonkezelésből történő visszavételéről és 
vagyonkezelésbe adásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a kiosztott 

kiegészítéssel együtt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 

Szavazati arány: 6 igen 

                                                                1 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 
3. Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel kötött 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 

Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Nyilatkoznunk kell arról, hogy az önkormányzatot 
terhelő kötelezettségeket megismertük. Mik ezek? 

Felder Frigyes tanácsnok, bizottsági tag: Forintban kifejezve mit jelent ez a megtakarítás? 

Molnár György igazgató, meghívott: Egy nagyon gyorsan készített anyag, minden 

információt csatoltunk, ami rendelkezésünkre állt. Vezérigazgató úr tájékoztatóját is 

mellékeltük a projekt tartalmáról. Ez a beruházás egyébként lehetővé teszi további fogyasztók 
bekapcsolását a rendszerbe. 

Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Ha nem teljesítik a feltételeket, akkor az  

önkormányzatnak miben kell helytállni? 
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Molnár György igazgató, meghívott: Első sorban a Vagyonkezelőnek kell helytállnia, őt  

követően a Holdingnak és csak végső soron az önkormányzatnak. A Vagyonkezelőnél lévő  

pénzügyi munkatársakat ismerve nagyon minimális az esélye annak, hogy ne teljesítsék a 

kötelezettségeiket.   
 

 

111/2015. (IX. 30.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel kötött 
közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 

Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   

 

Szavazati arány: 7 igen 

                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 

 

 

4. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 

 

Borhi Zsombor alpolgármester, meghívott: A sétáló övezetben lévő  üzletek vezetői 

jelezték, hogy a gépjárművel behajtás szabályozása részükre hátrányos, megnehezíti az 
árufeltöltést. Megbeszélést szerveztünk, de olyan igényeket támasztottak, amit nem fogadtunk 

el. A Közterület Felügyelők részéről számos bírságolási intézkedés történt. A 

rendeletmódosítás egy kompromisszumos javaslatot tesz: délelőtt 9.00-ig és este 19.00-től 

lehetne árufeltöltést végezni, vagyis a jelenlegihez képest reggel és este is 1-1 órával 

meghosszabbodna a rendelkezésre álló időtartam. Ezt módosítani javasolom annyiban, hogy a 
reggel 10.00-ig történő árufeltöltést adjuk meg, de az este 18.00 órát ne módosítsuk. A 

Közterület Felügyeletnél 78 eljárás indult, 23 volt ebben a 2 x 1 órában, ebbő l 21 a délelőtti 1 

órában. Este legyen a sétálóké, a gyerekeké az utca, ne járjanak be teherautók. A 

vállalkozóknak is rugalmasabbnak kell lenniük, más megyei jogú városokhoz képest így is 

megengedőbb a szabályozásunk. 
Felder Frigyes tanácsnok, bizottsági tag: Támogatom alpolgármester úr javaslatát. 

 

Módosító javaslat szavazása:  

A Védett övezetbe esete 19.00 óra és reggel 10.00 óra közötti időszakra adható ki behajtási 

engedély. 
Szavazati arány: 7 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

A Bizottság a módosító javaslatot egyhangúlag támogatta.  

 
 

112/2015. (IX. 30.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 

megtárgyalta a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól 
szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a 
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rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a rendelet-tervezet 1. § 
(4) bekezdés utolsó mondata az alábbiak szerint módosuljon: 

„A Védett övezetbe esete 19.00 óra és reggel 10.00 óra közötti időszakra adható ki behajtási 

engedély”.   

 

Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 
Kaposvár, 2015. szeptember 30. 
 
 
 
 
 Felder Frigyes  Csutor Ferenc 
 tanácsnok  képviselő 


