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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 21-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 kívül további egy előterjesztés 
napirendre vételét tette fel szavazásra. 
 
3/2016. (I. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére a víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervének 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
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:  

 
1.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és 

Vagyongazdálkodási Bizottságának 2016. évi munkatervéről 
Előterjesztő: Felder Frigyes tanácsnok 
Közreműködik: Oláhné Pásztor Andrea titkár 

 
II.  A 2016. január 28-i közgyűlés napirendjei: 
 
2.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
3.) Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. alapszabályának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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4.) Előterjesztés a Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület turisztikai szervezet 
fejlesztésére benyújtandó pályázathoz szükséges önkormányzati döntések 
meghozataláról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
5.) Előterjesztés a közbiztonság fokozását szolgáló támogatásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
6.) Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervének 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és 

Vagyongazdálkodási Bizottságának 2016. évi munkatervéről 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.  

 
4/2016. (I. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 
2016. évi munkatervét elfogadta. 
 
Felelős:               Felder Frigyes tanácsnok 
Közreműködik:  Oláhné Pásztor Andrea titkár 
Határidő:            értelem szerint 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.  

 
Szita Károly polgármester, meghívott: Köszönöm Molnár György igazgató úrnak és dr. 
Csillag Gábor jegyző úrnak, hogy az anyag elkészült és időben ki tudtuk küldeni. Így most 
nincs kiegészítésem. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: A kamerarendszer egy része elkészült. Van ami csak 
felmérésre került, de kivitelezésre nem. Nem látom a folytatást a költségvetésben. Lesz-e 
folytatás és mikor? Többször kértem padok kihelyezését a Kereszt u. – Füredi u. – 48-as  
Ifjúság u. által határolt játszótérre, a kivitelezés azonban szégyenteljes. Mikor lesz erre végre 
megnyugtató megoldás? 
Szita Károly polgármester, meghívott: A Városgondnokság oldja meg a problémát, ha 
rossz a kivitelezés, akkor javíttassák ki. A kamerarendszer visszalevő üteme a 
rendszámfelismerő kamerákat tartalmazta, de azt kértem a Rendőrségtől, hogy ezt ők 
csináltassák meg, az ő feladatuk. 169 kamerát szereltettünk fel, nem tervezzük a bővítését, 
illetve a rendszámfelismerő kamerákkal fog bővülni a rendszer. 
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Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Azért hoztam fel ezt a két igényt, mert ez is 
költségvetési tétel. Nincs pad a játszótéren, nincs mit kijavíttatni. A megoldás annyiból állt,  
hogy a beton elemekre felszereltek 8 db lécet, ez nem pad. Régóta kérem azt is, hogy a 
Kereszt u. – Petőfi u. kereszteződésében szereljenek fel térfigyelő kamerát a lakók nyugalma 
érdekében. A Kereszt utcában lévő kávézó minden nap hajnali 3-4 óráig nyitva van, zárás 
után pedig az ott lévő vendégek az utcán folytatják a szórakozást, amivel zavarják a lakók 
nyugalmát. A város eddig nem tudta megoldani ezt a problémát. A Rendőrség és a 
Kormányhivatal előtt szereltek fel kamerát, itt még nem sikerült. Módosító javaslatként 
kérem, hogy a Bizottság szavazzon a két igényről külön-külön. 
 
1.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítson forrást a Kereszt u. – Petőfi u. 

kereszteződésében térfigyelő kamera felszerelésére. 
Szavazati arány: 2 igen 

                                                                9 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság a javaslatot nem támogatta. 

 
 

2.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítson forrást a Kereszt u. – Füredi u. – 
48-as Ifjúság u. által határolt játszótéren köztéri padok elhelyezésére. 
Szavazati arány: 2 igen 

                                                                9 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság a javaslatot nem támogatta. 
 
5/2016. (I. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Előterjesztés Kapos Holding Zrt. alapszabályának módosításáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
6/2016. (I. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kapos Holding Zrt. alapszabályának módosításáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
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Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
4. Előterjesztés Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület turisztikai szervezet 

fejlesztésére benyújtandó pályázathoz szükséges önkormányzati döntések 
meghozataláról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A Kaposvári TDM Egyesület egymaga nem tud 
komolyabb pályázatokon részt venni. Együtt kellene működni más TDM szervezetekkel, 
fontos lenne, hogy a város vegye fel a kapcsolatot pl. Szigetvárral. Próbáljuk ösztönözni 
Dombóvárt, hogy létesítsenek TDM szervezetet és együttműködhetnénk velük is. Hosszabb 
távon is jó lenne ilyen együttműködés, vállaljunk ebben aktívabb szerepet. 
 
7/2016. (I. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület turisztikai szervezet 
fejlesztésére benyújtandó pályázathoz szükséges önkormányzati döntések 
meghozataláról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Előterjesztés közbiztonság fokozását szolgáló támogatásról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
8/2016. (I. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a közbiztonság fokozását szolgáló támogatásról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervének 

módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
Kováts Imre képviselő, bizottsági tag: Az előterjesztés szerint a Bajcsy-Zs. utcai 
szennyvízcsatorna cseréjét a Modern Városok Program keretében meg tudjuk valósítani, de a 
programban nem találtam ezt a célt. 
Molnár György igazgató, meghívott: Valóban nem találhatta, mert közben változott a 
megnevezés, csak nem követtük le mindenhol a változást. Az 1. változat szerint a modern 
városok program keretében kapott volna a város 2 mrd Ft-ot, a 2. változat szerint általános  
fejlesztési célokra, ez utóbbi keretében mag tudjuk valósítani a Bajcsy-Zs. utcai 
szennyvízcsatorna cseréjét.  
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Kováts Imre képviselő, bizottsági tag: A 2 mrd Ft nem kompenzáció azért, mert az uniós 
pályázati kiírások késve jelentek meg? 
Molnár György igazgató, meghívott: Nem. A város a korábbi években is kapott hasonló 
nagyságrendű támogatásokat, hol fejlesztési, hol részben működési célokra. Most az idén 
kizárólag fejlesztési célok megvalósítására kaptuk, ugyanúgy, mint más városok is. De 
természetesen az uniós fejlesztések előkészítése is finanszírozható ebből. 
 
9/2016. (I. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervének módosításáról 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2016. január 21. 
 
 
 
 
 Felder Frigyes Csutor Ferenc 
 tanácsnok  képviselő 


