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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 2016. január 13-án a kaposvári Polgármesteri Hivatalban a 
Műszaki és Városfejlesztési Bizottsággal, valamint a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsággal közösen 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 8 fővel 
határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendi pont elfogadását tette fel szavazásra. 
 
1/2016. (I. 13.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
napirendjét elfogadta.  
 
Szavazati arány: 8 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.) Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának módjáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
 
Napirendi pont tárgyalása 
 
1. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának módjáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
Pintér Attila képviselő, a Jogi Bizottság tagja: Ha fenntartanánk a szolgáltatást, mekkora 
összeg erejéig kellene helytállni az önkormányzatnak? 
Felder Frigyes tanácsnok, bizottsági tag: A felmondás hogyan érinti a lakossági díjakat? 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: Volt-e egyeztetés a szolgáltatókkal? Van-e 
lehetősége a szolgáltatóknak kártérítési igény benyújtására? 
Molnár György igazgató, meghívott: 2016. július 1-től a lakosság részére ingyenes lesz a 
szolgáltatás, akár az állam által kijelölt szerv végzi, akár a szolgáltató marad. Ha marad a 
szolgáltató, akkor az önkormányzatnak az állam a 2015.07.01-i díjat téríti meg, csökkentve 
azzal a minimális bevétellel, amit a szolgáltató egyéb tevékenységekből elér. A megyei 
feladatellátás során az előző évben jelentős, kb. 44 millió Ft-os veszteséget mutatott ki a 
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szolgáltató. A megjelent törvény alapján az önkormányzat felhatalmazást kapott arra, hogy 
döntsön a feladatellátás további módjáról, és ha nem kívánja vállalni a szolgáltatás 
biztosítását, akkor a törvény alapján rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződést. Mi 
ezt úgy értelmezzük, hogy a törvényi lehetőség mentesít a kártérítési következményektől. 
ifj. dr. Ozsváth Ferenc szakértő, a Jogi Bizottság tagja: Úgy vélem, hogy jogszabály 
alapján járunk el,  kárt nem okoztunk a szolgáltatónak, véleményem szerint legfeljebb a 
jogalkotó felé élhetnek kártérítési igénnyel. 
dr. Csillag Gábor jegyző, meghívott: Készült egy felmérés a megyei jogú városok körében. 
Azok tartják fenn a szolgáltatást, akik tavaly kötöttek szerződést és így még hosszabb 
időtartam van vissza, illetve ahol önkormányzati cég végzi a tevékenységet. 
Torma János képviselő, bizottsági tag: Véleményem szerint örülhetnek a cégek, 
megszabadulnak egy veszteséges tevékenységtől. 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A veszteséghez azért mi is hozzájárultunk, hiszen 
minden díjemelési javaslatnál nagyon alacsony szinten húztuk meg a mértéket. 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: A feladatok részbeni átadásával 3-4 fős kis  cégek 
maradnak, de a veszteséget viszik magukkal. 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: Részben érintett vagyok, a Kapos Kéményseprő 
Kft-nél jogi képviseletet látok el, ezért nem szavazok.  
A Bizottsági tagok a bejelentést tudomásul vették. 
 
2/2016. (I. 13.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának módjáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 6 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2016. január 14. 
 
 
 
 
 Felder Frigyes Csutor Ferenc 
 tanácsnok  képviselő 


