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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. december 3-án 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 kívül további hét előterjesztés 
napirendre vételét tette fel szavazásra. 
 
139/2015. (XII. 3.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére  
- a Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetéséről 
- a Kaposvári Farsangról és a VII. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválról 
- a rászoruló gyermekek számára a téli szünetben történő napi egyszeri étkeztetés 

biztosításáról 
- csatlakozó előterjesztés a rászoruló gyermekek számára a téli szünetben történő napi 

egyszeri étkeztetés biztosításáról szóló képviselői előterjesztéshez 
- nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 
- a telekalakítás és építési tilalom elrendelése a Kórház Déli tömbjének területén című 

22/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
- Kiegészítés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez 
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.  A 2015. december 10-i közgyűlés napirendjei: 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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Kiegészítés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  

 
2.) Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 

 
3.) Előterjesztés a kaposfüredi, a kecelhegyi és a donneri víztoronyra telepíteni kívánt 

távközlési bázisállomások pályázati kiírásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
4.) Előterjesztés a Napkerék Egyesület kérelméről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
5.) Előterjesztés a kaposvári 4471 hrsz-ú, természetben a Radnóti utcában található 

ingatlan értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
6.) Tájékoztató a Modern városok program keretében a Kormány és Kaposvár 

Önkormányzata közt létrejövő megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
7.) Előterjesztés a Nemzeti Művelődési Intézet helyiségigényéről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
8.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés tárgyalásának elhalasztásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
9.) Előterjesztés az építményadóról és a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati 

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

 
10.) Előterjesztés a Kaposvár, Bajcsy-Zs. E. u. 29. fsz. 2. alatti lakás bérlakás 

állományból történő kivonásáról és értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
11.) Előterjesztés az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondokság alapító 

okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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12.) Előterjesztés a Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  

Meghívott: Horváth Zoltán igazgató 

 
13.) Előterjesztés a Kaposvári Farsangról és a VII. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei 

Fesztiválról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető  

 
14.) Előterjesztés a rászoruló gyermekek számára a téli szünetben történő napi egyszeri 

étkeztetés biztosításáról 
Előterjesztő: Kováts Imre képviselő 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
   Molnár György igazgató  

 
Csatlakozó előterjesztés a rászoruló gyermekek számára a téli szünetben történő 
napi egyszeri étkeztetés biztosításáról szóló képviselői előterjesztéshez 

Előterjesztő: Oláh Lajosné polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző  

 
15.) Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  

 
16.) Előterjesztés a telekalakítás és építési tilalom elrendelése a Kórház Déli tömbjének 

területén című 22/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató  

 
 
II.  Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirendek: 
 
17.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi ellenőrzési 

munkatervéről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 

 
18.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gépkocsi 

értékesítésre vonatkozó kérelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. Előterjesztés a Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetéséről 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  
 

140/2015. (XII. 3.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

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

Molnár György igazgató, meghívott: Kérjük, hogy a kiegészítő előterjesztésben foglalt  
határozati javaslatokkal együtt támogassa a Bizottság az előterjesztést. 
 
141/2015. (XII. 3.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és 
a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 

kiegészítéssel együtt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és 
a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-módosítást a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  
 

142/2015. (XII. 3.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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4. Előterjesztés a kaposfüredi, a kecelhegyi és a donneri víztoronyra telepíteni kívánt 
távközlési bázisállomások pályázati kiírásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 

Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: jelentős eltérések vannak a bérleti díj ajánlatok 
között, mi ennek az oka? 
dr. Kaposvölgyi Lívia irodavezető, meghívott: A kaposfüredi víztorony külterületen van, az 
évek során itt alacsonyabb bérleti díj alakult ki. 
 
143/2015. (XII. 3.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kaposfüredi, a kecelhegyi és a donneri víztoronyra telepíteni kívánt 
távközlési bázisállomások pályázati kiírásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot 
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Előterjesztés a Napkerék Egyesület kérelméről 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  
 

144/2015. (XII. 3.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Napkerék Egyesület kérelméről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot 
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6. Előterjesztés a kaposvári 4471 hrsz-ú, természetben a Radnóti utcában található 

ingatlan értékesítéséről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
145/2015. (XII. 3.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kaposvári 4471 hrsz-ú, természetben a Radnóti utcában található ingatlan 
értékesítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7. Előterjesztés a Modern városok program keretében a Kormány és Kaposvár 

Önkormányzata közt létrejövő megállapodásról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 

Felder Frigyes tanácsnok, bizottsági tag: Milyen időtartam alatt kell a Kormánynak ezt az 
összeget biztosítania? 
Molnár György igazgató, meghívott: 2018-ig. 
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146/2015. (XII. 3.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Modern városok program keretében a Kormány és Kaposvár 
Önkormányzata közt létrejövő megállapodásról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 

0 nem 
 
8. Előterjesztés a Nemzeti Művelődési Intézet helyiségigényéről 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 

 
147/2015. (XII. 3.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Nemzeti Művelődési Intézet helyiségigényéről szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
9. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

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

 

148/2015. (XII. 3.) 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 előterjesztés 
tárgyalásának elhalasztásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
10. Előterjesztés az építményadóról és a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 

149/2015. (XII. 3.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az építményadóról és a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-módosításokat a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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11. Előterjesztés a Kaposvár, Bajcsy-Zs. E. u. 29. fsz. 2. alatti lakás bérlakás 
állományból történő kivonásáról és értékesítéséről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
150/2015. (XII. 3.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Bajcsy-Zs. E. u. 29. fsz. 2. alatti lakás bérlakás állományból 
történő kivonásáról és értékesítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
12. Előterjesztés az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondokság alapító 

okiratának módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 

151/2015. (XII. 3.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondokság alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
13. Előterjesztés a Kaposvári Farsangról és a VII. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei 

Fesztiválról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 

152/2015. (XII. 3.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Farsangról és a VII. Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei 
Fesztiválról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
14. Előterjesztés a rászoruló gyermekek számára a téli szünetben történő napi egyszeri 

étkeztetés biztosításáról 
Csatlakozó előterjesztést a rászoruló gyermekek számára a téli szünetben történő 
napi egyszeri étkeztetés biztosításáról szóló képviselői előterjesztéshez 
Az előterjesztéseket a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 

dr. Farkas Edit aljegyző, meghívott: A Népjóléti Bizottság a csatlakozó előterjesztés 
határozati javaslatát támogatta. 
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Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A csatlakozó előterjesztésben az szerepel, hogy a 
hivatal az idő rövidsége miatt nem tudja felmérni az ellátottak körét. Miért csak a döntéstől 
kezdenék el a felmérést, miért nem korábban? 
dr. Farkas Edit aljegyző, meghívott: 2200 gyerek lehet érintett, de nem mindenki igényli.  
nem célszerű olyan igényfelmérést készíteni, amit utána nem biztos, hogy tudunk teljesíteni.  
A tanítási szünetekre vonatkozó étkeztetés biztosítására egyébként hamarosan megjelenik a 
jogszabály. Egyébként a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, aki nem tudja megoldani a 
gyermek ellátását, az szociális alapon támogatást kaphat. 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: Kik a lehetséges ellátottak? 
dr. Farkas Edit aljegyző, meghívott: A gyermekvédelmi és  egyéb szociális  támogatásban 
részesülők.  
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Mindenképpen a képviselői indítványt támogatom, a 
pénzbeli megváltásnál félő, hogy pont a gyerekekhez nem fog eljutni. 
Torma János képviselő, bizottsági tag: Abban mindannyian egyetértünk, hogy a rászoruló 
gyermekek a téli szünetben is kapjanak meleg ételt. Akinek gondot okoz ennek a megoldása, 
a szociális irodától kaphat támogatást. Rengeteg munkát jelent egy ilyen felmérés, levélben 
kiküldik a kiértesítéseket, visszajönnek a válaszok, le kell egyeztetni az étkeztetőkkel, 
legyártani az étkezési jegyeket, ennyi feladat nem fér bele a néhány napba. A pénzbeli 
támogatással is tudunk segíteni, ha ez a támogatás nem jut el a gyerekhez, az a szülő  
felelőssége, nem a Hivatalé. 
Kováts Imre képviselő, bizottsági tag: A nyári gyerekétkeztetés esetében áprilisban jelent  
meg a pályázat, 2 nap alatt készült el az előterjesztés, és még rendkívüli közgyűlés is kellett a 
döntéshez. Akkor is 2200 levél került kiküldésre, 704 főt szedtek össze, pontosan ennyi 
szerepelt előtte az előterjesztésben. Ha a formális határidőkhöz ragaszkodunk, akkor valóban 
nem lehet ennyi idő alatt megszervezni, de a nyáron néhány nap alatt is sikerült. 704 fő volt a 
támogatott létszám, a pályázathoz önerőt különítettünk el, ha több igénylő lesz, akkor ők se 
maradjanak ki az étkezésből. Azt gondoltam, hogy van egy ilyen adatbázis, amibő l 
kiindulhatunk. Polgármester Úr átruházott hatáskörben dönthetett volna erről a 2-3 millió Ft-
ról, november 24-én benyújtottam a javaslatomat, már elkezdhették volna szervezni. Az 
időhiányra hivatkozás, mint indokolás nagyon zavar, nem az idő hiányzik, hanem a szándék. 
Kíváncsi lennék rá, hogyan fogják a jogosultak azt megtudni, hogy jelentkezhetnek ilyen 
támogatásért, hány gyerek fog így támogatást kapni. 
 
Felder Frigyes tanácsnok úr a csatlakozó előterjesztésben foglaltakat tette fel szavazásra, 
melyet a Bizottság támogatott. 
 
153/2015. (XII. 3.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a rászoruló gyermekek számára a téli szünetben történő napi egyszeri 
étkeztetés biztosításáról szóló előterjesztést, valamint a csatlakozó előterjesztést a 
rászoruló gyermekek számára a téli szünetben történő napi egyszeri étkeztetés 
biztosításáról szóló képviselői előterjesztéshez és a csatlakozó előterjesztésben foglalt 

határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.   
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                3 nem 
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15. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 

154/2015. (XII. 3.) 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 
 
 
16. Előterjesztés a telekalakítás és építési tilalom elrendelése a Kórház Déli tömbjének 

területén című 22/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 

155/2015. (XII. 3.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a telekalakítás és építési tilalom elrendelése a Kórház Déli tömbjének 
területén című 22/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
17. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi ellenőrzési 

munkatervéről 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.  

 
156/2015. (XII. 3.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
úgy határozott, hogy jóváhagyja Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi 
ellenőrzési munkatervét. 
 
Felelős:   dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik:  Kiss Brigitta irodavezető 
Határidő:  2015. december 15. 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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18. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gépkocsi 
értékesítésre vonatkozó kérelméről 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.  

 

157/2015. (XII. 3.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának tulajdonában lévő Volkswagen 
Passat Comfortline 2.0 FSI Turbo típusú MHD-621 forgalmi rendszámú gépkocsi 
értékesítését engedélyezi. 
 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
Határidő:  2015. december 15. 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2015. december 9. 
 
 
 
 
 Felder Frigyes Csutor Ferenc 
 tanácsnok  képviselő 


