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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. április 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 9 fővel 
határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendek elfogadását és további 5 előterjesztés 
napirendre vételét tette fel szavazásra. 
 
51/2016. (IV. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére 
- a Magyar Állam által az Önkormányzat tulajdonába adott a Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Központnak helyet adó ingatlanok hasznosítására vonatkozó 
beszámolási kötelezettség teljesítéséről 

- a Kapos-Corso Kft. bérleti díj csökkentési kérelméről 
- nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 
- az MLSZ pályaépítési programjára benyújtandó pályázatról 
- kiegészítés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 

előterjesztéshez 
szóló előterjesztéseket. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A tárgyalásra kerülő napirendi pontok felsorolását a jegyzőkönyv 2. számú melléklete 
(meghívó) tartalmazza. 
 
A Bizottság határozata alapján tárgyalásra kerülő napirendek: 
 
I.  A 2016. április 28-i közgyűlés napirendjei: 

 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző  
 

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
+ Kiegészítés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztéshez 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző  
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3.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

4.) Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2015. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

5.) Előterjesztés kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

6.) Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
 

7.) Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
 

8.) Előterjesztés a Kaposvár, Damjanich u. 17. szám alatti kollégiumi épületre telepíteni 
kívánt távközlési bázisállomány pályázati kiírásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

9.) Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötendő megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

10.) Előterjesztés wakeboard pálya létesítéséről a Deseda tavon 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Herczeg Attila Városgondnokság vezető 
 

11.) Előterjesztés a 2016. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

12.) Előterjesztés a TOP-6.9.1-15 azonosító számú konstrukcióra benyújtandó 
pályázatokhoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

13.) Előterjesztés a "Vaszary János élete és kora" című filmalkotás támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 
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14.) Előterjesztés az 56-os emlékév kapcsán benyújtott pályázatokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
15.) Előterjesztés a Magyar Állam által az Önkormányzat tulajdonába adott a 

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Központnak helyet adó ingatlanok 
hasznosítására vonatkozó beszámolási kötelezettség teljesítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
16.) Előterjesztés a Kapos-Corso Kft. bérleti díj csökkentési kérelméről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
17.) Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
18.) Előterjesztés az MLSZ pályaépítési programjára benyújtandó pályázatról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
II.  Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirend: 

 
19.) Előterjesztés a 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Kiss Brigitta irodavezető 

 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1.) Előterjesztés az MLSZ pályaépítési programjára benyújtandó pályázatról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
Időközben a Bizottság létszáma 10 főre módosult. 
 
52/2016. (IV. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az MLSZ pályaépítési programjára benyújtandó pályázatról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
1 fő nem szavazott. 
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2.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
53/2016. (IV. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3.) Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

+ Kiegészítés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztéshez 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
Molnár György igazgató, meghívott: Kérjük, hogy a kiosztott kiegészítéssel együtt 
támogassa a Bizottság az előterjesztést.   
 
54/2016. (IV. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a kiosztott kiegészítéssel együtt a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztést és a rendelet-tervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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4.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
55/2016. (IV. 21.) 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 előterjesztést és a 
rendelet-tervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5.) Előterjesztés az önkormányzat és intézményei által 2015. évben benyújtott 

pályázatokról és azok eredményéről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
56/2016. (IV. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat és intézményei által 2015. évben benyújtott pályázatokról 
és azok eredményéről szóló tájékoztatót és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6.) Előterjesztés a kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásokról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens, meghívott: Időközben Szentgáloskér is jelezte 
csatlakozási szándékát, velük is ilyen tartalmú megállapodást kötnénk. 
 
57/2016. (IV. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásokról szóló előterjesztést 
és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7.) Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A Zárda utca előtti zsákutca kijelölése nem túl 
szerencsés, tele van gyalogosokkal, bár gondolom, hogy a Kapos Hotel vendégei miatt 
szükséges. 
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dr. Csillag Gábor jegyző, meghívott: Indokolt volt a terület kijelölése. 
 
58/2016. (IV. 21.) 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 rendelet-tervezetet a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
8.) 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.  

 
59/2016. (IV. 21.) 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 
rendelet-tervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
9.) Előterjesztés a Kaposvár, Damjanich u. 17. szám alatti kollégiumi épületre telepíteni 

kívánt távközlési bázisállomás pályázati kiírásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
60/2016. (IV. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár, Damjanich u. 17. szám alatti kollégiumi épületre telepíteni 
kívánt távközlési bázisállomás pályázati kiírásáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
10.) Előterjesztés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötendő megállapodásról  

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
61/2016. (IV. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötendő megállapodásról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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11.) Előterjesztés wakeboard pálya létesítéséről a Deseda tavon 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
62/2016. (IV. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta wakeboard pálya létesítéséről a Deseda tavon szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
12.) Előterjesztés a 2016. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
63/2016. (IV. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2016. évi szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
13.) Előterjesztés a TOP-6.9.1-15 azonosító számú konstrukcióra benyújtandó 

pályázatokhoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A 2 célterületen kívül a Donner egy része is  
megfelelne ilyen típusú pályázat megvalósítására. Javasolom, hogy legközelebb vegyék ezt 
figyelembe. 
Szirják Imréné igazgató, meghívott: Kizárólag a KSH adatokkal igazolható területekre lehet  
pályázatot benyújtani, a Donneri rész nem ilyen. 
 
64/2016. (IV. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a TOP-6.9.1-15 azonosító számú konstrukcióra benyújtandó pályázatokhoz 
kapcsolódó konzorciumi megállapodásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
14.) Előterjesztés a "Vaszary János élete és kora" című filmalkotás támogatásáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: Támogatom a film készítését, de a Vaszary 
Emlékházat is jobban kellene reklámozni, mert nagyon kevesen látogatják, pedig Vaszary 
János is volt akkor festő, mint Rippl-Rónai József. 
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65/2016. (IV. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a "Vaszary János élete és kora" című filmalkotás támogatásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
15.) Előterjesztés az 56-os emlékév kapcsán benyújtott pályázatokról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
 
66/2016. (IV. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az 56-os emlékév kapcsán benyújtott pályázatokról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
16.) Előterjesztés a Kapos-Corso Kft. bérleti díj csökkentési kérelméről 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  
 
 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: 3 hónapra kéri a bérleti díj csökkentését, mert 
júniusban lejár a szerződése. Nyárra úgysem fogja bezárni, újra fog pályázni. Ezt így nem 
támogatom. Miért pont most kérte ezt a csökkentést? Majd az új pályázat alapján lehet 
alacsonyabb bérleti díja. 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: Évente kérheti a kedvezményt. A tavalyi 
kedvezménnyel 100 ezer Ft üzleti eredményt tudott elérni. Javasolom, hogy tartsuk a 200 ezer 
Ft-os bérleti díjat, nincs még jelentős javulás. A kedvezmény csak átmeneti, egyébként meg új 
pályázat lesz.  
 
 
67/2016. (IV. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kapos-Corso Kft. bérleti díj csökkentési kérelméről szóló előterjesztést és 
a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                1 nem 
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17.) Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
 
68/2016. (IV. 21.) 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: 9 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
18.) Előterjesztés a Magyar Állam által az Önkormányzat tulajdonába adott a 

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Központnak helyet adó ingatlanok 
hasznosítására vonatkozó beszámolási kötelezettség teljesítéséről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
 
69/2016. (IV. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Magyar Állam által az Önkormányzat tulajdonába adott a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Központnak helyet adó ingatlanok hasznosítására vonatkozó 
beszámolási kötelezettség teljesítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Bizottsági hatáskörben tárgyalt napirend: 
 
19.) Előterjesztés a 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.  

 
 
Kováts Imre képviselő, bizottsági tag: A Liget Otthonban feltárt hiányosságok kapcsán igen 
visszafogottan fogalmaztak. Azonos-e ez a hiányosság a rendőrségi vizsgálattal, milyen 
időtartamot vizsgáltak? 
Kiss Brigitta ellenőrzési irodavezető, meghívott: 2014-2015. évre vonatkozott. 
Kováts Imre képviselő, bizottsági tag: A jelentés formája az honnan származik? 
Kiss Brigitta ellenőrzési irodavezető, meghívott: A Nemzetgazdasági Minisztérium által 
közzétett útmutató alapján készült. 
 
1 fő távozott, a jelen lévők száma 9 főre módosult. 
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70/2016. (IV. 21.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadta a költségvetési szervek 2015. évi ellenőrzési jelentéseiről és az  
összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztést. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, 
hogy a 2015. évben lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól a Polgármesteri Hivatal 
igazgatóit, illetve a költségvetési szervek vezetőit tájékoztassa. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Kiss Brigitta irodavezető 
Határidő:   2016. május 10. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2016. április 27. 
 
 
 
 
 Felder Frigyes  Csutor Ferenc 
 tanácsnok  képviselő 


