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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. október 29-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 a jelen lévő 11 fővel 
határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendi pontokon felül további 5 előterjesztés 
napirendre vételét tette fel szavazásra. 
 
113/2015. (X. 29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére  
- a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 
- a helyi autóbusz közlekedés díjainak felülvizsgálatáról 
- a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 
- a helyi autóbusz közlekedési menetrend módosításáról 
- a Kaposvár, Nádasdi utcai szeméttelep felépítményeinek és földterületének bérbeadásáról 
szóló előterjesztéseket. 
 
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: 
 
I.  Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirend:   ZÁRT ülés! 
 
1.) Beszámoló a KOMETA'99 Zrt. 2015. I. félévi tevékenységéről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: dr. Prohászka Balázs gazdasági igazgató 
 

2.) Javaslat a „Kaposvár díszpolgára”, a „Kaposvár városért” és a „Kaposvár város 
szolgálatáért” kitüntető címek adományozására 
(A bizottságok valamennyi kitüntetés típusra tehetnek javaslatot. A bizottság javaslatához  

mellékelni kell a javasolt személy, vagy szervezet rövid – maximum fél oldalas - 

indokolását, lehető leg elektronikus formában is.) 

Előterjesztő: Felder Frigyes tanácsnok 
Közreműködik: Oláhné Pásztor Andrea titkár 
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II.  Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirend:   nyílt ülés! 
 

3.) Javaslat a Közgyűlés 2016. évi munkatervéhez 
(A javaslatban a tárgyalni kívánt elő terjesztés pontos címét, a felelős és a közreműködő 

nevét, a tárgyaló bizottságokat, valamint a tárgyalás javasolt időpontját is meg kell 

jelölni.) 
Előterjesztő: Felder Frigyes tanácsnok 
Közreműködik: Oláhné Pásztor Andrea titkár 

 
III.  A 2015. november 5-i közgyűlés napirendjei: 
 
4.) Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
5.) 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 

 
6.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok vezetékjoggal való 

megterheléséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
7.) Előterjesztés a Kapos Vésztározó üzemeltetési megállapodásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
8.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 

módosításának jóváhagyásáról és módosítására vonatkozó változtatási szándék 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
9.) Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
10.) Előterjesztés Varga Gyula részletfizetési kérelméről   

(zárt anyagok között található) 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
11.) Előterjesztés a Kossuth téri illemhely üzemeltetéséről és a Kaposvár, Noszlopy G. 

utcában lévő pavilonok megvásárlásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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12.) Előterjesztés a kaposvári 5718/1 hrsz-ú és a kaposvári 5718/3 hrsz-ú, Kanizsai 
utcában lévő közterületi ingatlanokból ingatlanrész értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
13.) Előterjesztés biogáz és biometán szállítására kötött együttműködési 

megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
14.) Előterjesztés a Kaposvári Közszolgáltató Holding Zrt. folyószámla 

hitelszerződéséhez ingatlanfedezet nyújtásáról, valamint a kaposvári 146/18 hrsz-ú 
ingatlan CNG töltőállomás kialakítása céljára történő bérbeadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
15.) Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának díjai,a 
temetkezési díjak, valamint az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott 
belépődíjak, jegy- és bérletárak változatlanul történő fenntartásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
16.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága gazdálkodási 

feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
17.) Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
18.) Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
19.) Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
20.) Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedési menetrend módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
21.) Előterjesztés a Kaposvár, Nádasdi utcai szeméttelep felépítményeinek és 

földterületének bérbeadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
114/2015. (X. 29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 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 helyi adórendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a 
rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A következő napirendi pont tárgyalása előtt Felder Frigyes tanácsnok úr zárt ülést rendelt el. 
A napirend tárgyalását a zárt ülési jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A zárt ülési napirend lezárását követően az ülés ismét nyílt ülésként folytatódott. 
  
2. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A Sávháznál mi indokolta az őrzés-védelem 
biztosítását, amikor van kiépített kamerarendszer? 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A Nyugdíjasháznál mibő l tevődik össze a 
szükséges 19 %-os emelés? Az ott lakók átlagjövedelmére vonatkozóan készült-e felmérés? 
Molnár György igazgató, meghívott: A Sávházban a 2014. évi közbiztonsági helyzet miatt a 
lakók kérték az őrzést. A Vagyonkezelő részére a finanszírozás a tervezett költségkerethez 
történik, ezt javasolják módosítani,  mert javult a közbiztonsági helyzet. A Nyugdíjasház  
esetében az önkormányzat támogatást nyújt a különszolgáltatások költségéhez, ha ez a 
támogatás nem lenne, akkor kellene 19 %-os díjemelés. A Nyugdíjasházban lakók 
jövedelméről külön vizsgálat nem készült, aki rászorult, az kaphat támogatást. 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző, meghívott: A Népjóléti Bizottság döntése előtt pontos 
képet kapunk a bérlő anyagi helyzetéről, a kisnyugdíjasok kerülnek ott elhelyezésre. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A Sávháznál volt rendőri szolgálat, ez megszűnt? 
Molnár György igazgató, meghívott: Évek óta nem működött, a Béke utcai iroda is  
visszaadásra került, más módon oldja meg a Rendőrség. 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: Az eredeti koncepció szerint a Nyugdíjasházban 
lakóegységek épültek és az ott lakók részére plusz szolgáltatásokat nyújtottunk. Időközbe ez 
egyszerű társasházzá alakult, a szolgáltatások egy részéről lemondtak. Más helyen is meg kell 
fizetni a társasházi közös költségeket. Javasolom, hogy nézzük meg az egy főre eső  
jövedelmeket is. 
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Kováts Imre képviselő, bizottsági tag: Úgy gondolod, hogy állítsuk vissza a 
szolgáltatásokat? 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A Nyugdíjasház egy extra dolog, nem egyszerű 
bérlakás időseknek. Máshol is vannak közös költségek, itt is, fizessék is meg. 
Torma János képviselő, bizottsági tag: A Nyugdíjasház bérlőkijelöléséről a Népjóléti 
Bizottság dönt. Részletes információk állnak rendelkezésünkre, a pályázó nyugdíját is 
figyelembe vesszük, de a legfőbb döntési pont, hogy milyen élethelyzetben van az igénylő,  
nekik nincs más lehetőségük a további életvitelre. Ez a jelenlegi forma a nyugdíjasok számára 
megfelelő, nem igényelnek extra ellátást. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A Sávház őrzés-védelemre visszatérve: a 
Rendőrséget támogattuk, de nem valósultak meg a feladatok, így nem lehet rendőri jelenlétre 
számítani. 
Borhi Zsombor alpolgármester, meghívott: A Rendőrségnél most más a koncepció, és ez  
eredményesebbnek is tűnik. A kamerarendszer kiépítése is erre irányul, ehhez is adtunk 
támogatást. 
 
116/2015. (X. 29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 
15.) önkormányzati rendelet módosításáról 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 lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 
15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
117/2015. (X. 29.) 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: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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4. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok vezetékjoggal való 
megterheléséről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A hatáskört átruházza a polgármesterre. Errő l 
beszámol-e utólag? 
Molnár György igazgató, meghívott: Csak a vezetékjog esetében és bizonyos korlátok 
között kap hatáskört a polgármester. Természetesen be kell számolnia. 
Kováts Imre képviselő, bizottsági tag: A polgármester szakértője mennyivel pontosabban 
állapítja meg a forgalmi értéket, mint az elsőfokú hatóság, hogy 30 % eltérést engedünk? 
Molnár György igazgató, meghívott: Az önkormányzat eddig fix összeget állapított meg, 
ami sokszor közel volt a forgalmi értékhez, nem vállalták. Például az E-ON független 
szakértőt kért, aki értékcsökkentő tényezőket vett figyelembe, ezzel eltért a mi 
értékbecslésünktől. A fix összeg megszüntetését javasoljuk, célszerűbb az egyedi 
értékbecslés. 
 
118/2015. (X. 29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok vezetékjoggal való 
megterheléséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok vezetékjoggal való 
megterheléséről szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Előterjesztés a Kapos Vésztározó üzemeltetési megállapodásáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
119/2015. (X. 29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kapos Vésztározó üzemeltetési megállapodásáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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6. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
 
120/2015. (X. 29.) 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: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 

módosításának jóváhagyásáról és módosítására vonatkozó változtatási szándék 
elfogadásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A Sportuszoda kapcsán mit jelent ez a módosítás? 
A Cukorgyár zagytározó helyileg hol valósul meg? A Bencés Apátság terület felhasználása 
mit jelent? 
L. Balogh Krisztina városi főépítész, meghívott: A Sportuszoda kapcsán azért kell 
módosítani, mert 40 %-os beépítettség volt eddig, emelni kell ahhoz, hogy a versenyuszoda 
megépülhessen. A Cukorgyár zagytározóról a mellékletben van egy rajz. A Bencés Apátság 
zöldterület, be nem építhető, nem lehetne megvalósítani az elképzeléseinket, különleges  
turisztikai fejlesztésre szánt terület lett. 
Kováts Imre képviselő, bizottsági tag: A versenyuszoda építése mennyiben érinti a tervezett 
gyógyszálló helyét? 
L. Balogh Krisztina városi főépítész, meghívott: minimális mértékben, talán 30 m2. 
 
121/2015. (X. 29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 
módosításának jóváhagyásáról és módosítására vonatkozó változtatási szándék 
elfogadásáról 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, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 
módosításának jóváhagyásáról és módosítására vonatkozó változtatási szándék 
elfogadásáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítást a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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8. Előterjesztés a Kossuth téri illemhely üzemeltetéséről és a Kaposvár, Noszlopy G. 
utcában lévő pavilonok megvásárlásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
122/2015. (X. 29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kossuth téri illemhely üzemeltetéséről és a Kaposvár, Noszlopy G. 
utcában lévő pavilonok megvásárlásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
9. Előterjesztés a kaposvári 5718/1 hrsz-ú és a kaposvári 5718/3 hrsz-ú, Kanizsai 

utcában lévő közterületi ingatlanokból ingatlanrész értékesítéséről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
Felder Frigyes tanácsnok, bizottsági tag: Jelezni szeretném, hogy az előterjesztés 
szövegében 10.000 Ft szerepel, a döntésben már helyesen 10.000 Ft/m2. A szöveges részt 
javítani kellene. 
  
123/2015. (X. 29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kaposvári 5718/1 hrsz-ú és a kaposvári 5718/3 hrsz-ú, Kanizsai utcában 
lévő közterületi ingatlanokból ingatlanrész értékesítéséről szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
10. Előterjesztés biogáz és biometán szállítására kötött együttműködési 

megállapodásról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
124/2015. (X. 29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta biogáz és biometán szállítására kötött együttműködési megállapodásról 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
11. Előterjesztés a Kaposvári Közszolgáltató Holding Zrt. folyószámla 

hitelszerződéséhez ingatlanfedezet nyújtásáról, valamint a kaposvári 146/18 hrsz-ú 
ingatlan CNG töltőállomás kialakítása céljára történő bérbeadásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
Felder Frigyes tanácsnok, bizottsági tag: Miért kell megújítani? 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: További ingatlanokat vonunk be fedezetül? 
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Molnár György igazgató, meghívott: A Holding és a tagvállalatok hitelkerete decemberben 
lejár, 2016. évre meg kell újítani. Nem kerül plusz ingatlan bevonásra. 
 
125/2015. (X. 29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Közszolgáltató Holding Zrt. folyószámla hitelszerződéséhez 
ingatlanfedezet nyújtásáról, valamint a kaposvári 146/18 hrsz-ú ingatlan CNG 
töltőállomás kialakítása céljára történő bérbeadásáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
12. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának díjai, a 
temetkezési díjak, valamint az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott 
belépődíjak, jegy- és bérletárak változatlanul történő fenntartásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
126/2015. (X. 29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának díjai, a temetkezési 
díjak, valamint az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- 
és bérletárak változatlanul történő fenntartásáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
13. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága gazdálkodási 

feladatainak ellátásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A feladatok felsorolásában nincs benne a 
közterület karbantartás. 
Molnár György igazgató, meghívott: Az alaptevékenysége marad, a speciális feladatokat 
emeltük ki. 
 
127/2015. (X. 29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága gazdálkodási 
feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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14. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak felülvizsgálatáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
Kováts Imre képviselő, bizottsági tag: Azt írják, hogy a költségek tekintetében 
bizonytalanságok vannak. Hány autóbuszt néztek meg, mi alapján választották ezt? 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: 0 %-os áremelés esetén 3 %-os  
forgalomcsökkenéssel kalkuláltak. Az üzemanyagköltségben megtakarítás van, de a villamos  
energia költsége nő.  
Molnár György igazgató, meghívott: A közbeszerzési eljárás során meghatározták az elvárt  
paramétereket, ez alapján került kiválasztásra a MAN. Magyarországon nincs olyan társaság, 
aki ilyen nagyságrendű gázüzemű buszállományt működtet. Nem ismerik a szervízelési 
előírásokat. Korszerűbb buszok lesznek, környezetbarát, de nem biztos, hogy olcsóbb. A 
töltőállomás építésének költségeit is meg kell fizetni a sűrítés költségében. A forgalom 
csökkenésre polgármester úr is rákérdezett, kértünk rá intézkedési tervet. 
Felder Frigyes tanácsnok, bizottsági tag: Nem csak a jelenlegi költség a lényeg, hanem a 
járulékos hasznát is figyelembe kell venni. A megújuló energia beruházásait most kell 
megépíteni. 
Kováts Imre képviselő, bizottsági tag: Folyamatosan fogy az utazóközönség, ugyanez van 
más városokban is. Tudomásul kell venni, hogy az önkormányzati támogatás nem fog 
csökkenni. 
Torma János képviselő, bizottsági tag: A nem fizetők aránya már 27 %, ez teljes mértékben 
nem kompenzálódik a cégnél. 
 
A napirend tárgyalása közben 1 fő távozott, a Bizottság jelen lévő tagjainak létszáma 10 fő. 
 
128/2015. (X. 29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a helyi autóbusz közlekedés díjainak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és 
a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
15. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
dr. Farkas Edit aljegyző, meghívott: A Műszaki bizottság javasolta, hogy a Biczó Ferenc 
utcával egészüljön ki a fizetőparkoló zóna. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A Domus körül is lesz 3 fizetős parkoló terület. 
Attól tartunk, hogy a parkolási terhelés el fog tolódni a lakótelepek felé. 
dr. Farkas Edit aljegyző, meghívott: Zsúfoltak a parkolók, a lakók egy része is itt parkolt, 
nem volt mozgás. 
Borhi Zsombor alpolgármester, meghívott: Azt mindenképpen tudomásul kell venni, hogy 
a fizetőparkoló rendszernek forgalom szabályozó szerepe is van, nem csak a bevétel szerzés a 
cél. 
dr. Farkas Edit aljegyző, meghívott: Szolgáltatunk is és vállalkozunk is. A kettő közötti 
összhangot kell megtalálni, eddig nem voltak jelentős problémák. 
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A Műszaki Bizottság által javasolt módosítás - a rendelet-tervezetben felsorolt fizetőparkolók 
egészüljenek ki a Biczó Ferenc utcával - szavazása: 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság a módosító javaslatot támogatta. 
 
129/2015. (X. 29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendeletmódosítás a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a rendelet-tervezetben felsorolt 
fizetőparkolók egészüljenek ki a Biczó Ferenc utcával.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
16. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedési menetrend módosításáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
130/2015. (X. 29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a helyi autóbusz közlekedési menetrend módosításáról szóló előterjesztést és 
a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
17. Előterjesztés a Kaposvár, Nádasdi utcai szeméttelep felépítményeinek és 

földterületének bérbeadásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
131/2015. (X. 29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Nádasdi utcai szeméttelep felépítményeinek és földterületének 
bérbeadásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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18. Előterjesztés a Kaposvár, Nádasdi utcai szeméttelep felépítményeinek és 
földterületének bérbeadásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
132/2015. (X. 29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta Varga Gyula részletfizetési kérelméről szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Bizottsági hatáskörben tárgyalt napirend: 
 
19. Javaslat a Közgyűlés 2016. évi munkatervéhez 
  Szóbeli elő terjesztés.  

 
A bizottság tagjai a Közgyűlés 2016. évi munkatervéhez javaslatot nem tettek. 
 
134/2015. (X. 29.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 
Közgyűlés 2016. évi munkatervéhez javaslatot nem tesz. 
 
Felelős:  Felder Frigyes tanácsnok 
Közreműködik: Oláhné Pásztor Andrea titkár 
Határidő:   2015. november 5. 
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Az utolsó napirendi pont tárgyalását a zárt ülési jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Kaposvár, 2015. november 11. 
 
 
 
 
 Felder Frigyes  Csutor Ferenc 
 tanácsnok  képviselő 


