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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. november 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 napirendeken kívül további 2 előterjesztés 
napirendre vételét tette fel szavazásra. 
 
132/2016. (XI. 03.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére 
- a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
- a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító 

okiratának módosításáról 
szóló előterjesztéseket. 
 
Szavazati arány: 11 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. november 10-i közgyűlés napirendjei: 

 
1.) Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. cégjegyzésre jogosultak körének változtatásáról, 

illetve a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. nonprofit társasággá alakításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: Gombos Attila elnök-vezérigazgató 

 
2.) Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
3.) Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: 
Ltv.) végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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4.) Előterjesztés a temetkezési díjak, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatási 
díjak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
5.) Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
6.) Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000.(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
7.) Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, 

jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
8.) Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 

biztosítására beadott pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
9.) Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 

Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
10.) Előterjesztés nem lakás célú helyiségek hasznosításáról és értékesítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
11.) Előterjesztés a Tóth Sütőipari Kft. bérleti díj csökkentési kérelméről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
12.) Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötött 

használati szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
13.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti ingatlanok művelés alóli 

kivonásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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14.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási, valamint Szerkezeti 
Terve módosítás partnerségi egyeztetés lezárásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
15.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett 

köznevelési intézmények üzemeltetési feladatai a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerülete részére történő átadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
16.) Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet a "Tehetséges fiatalok Kaposvár 
jövőjéért" polgármesteri díj bevezetéséhez szükséges módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 
17.) Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 

formákról szóló - többször módosított - 51/2007. (XI. 14.) számú önkormányzati 
rendelet a "Tehetséges fiatalok Kaposvár jövőjéért" polgármesteri díj bevezetéséhez 
szükséges módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Jenei Zoltánné igazgató 

 
18.) Előterjesztés a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény egyes 

feladatainak átadásáról és a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
 

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

 
20.) Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság Alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester       
Közreműködik: Molnár György igazgató  

 
II. Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirend:   nyílt ülés! 

 
21.) Javaslat a Közgyűlés 2017. évi munkatervéhez 

(A javaslatban a tárgyalni kívánt előterjesztés 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 
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III. Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirend:   ZÁRT ülés! 
 
22.) 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, lehetőleg elektronikus formában is.) 

Előterjesztő: Felder Frigyes tanácsnok 
Közreműködik: Oláhné Pásztor Andrea titkár 

 
 
 
Napirendi pont tárgyalása: 
 
1.) Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. cégjegyzésre jogosultak körének változtatásáról, 

illetve a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. nonprofit társasággá alakításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
133/2016. (XI. 03.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kapos Holding Zrt. cégjegyzésre jogosultak körének változtatásáról, 
illetve a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. nonprofit társasággá alakításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2.) Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: Vannak olyan adónemek, amikben lehetne a 
vállalkozásokat támogatni. A jövő iparágait, például a szoftver fejlesztő cégeket lehetne-e 
adókedvezményekkel támogatni? Egyes termelő vállalatok túlzottnak tartják az építmény- és 
a telekadó mértékét, lehetne-e módosítani? 
Major Anita irodavezető, meghívott: Törvény tartalmazza a vállalkozásoknak nyújtható 
támogatásokat, kedvezményeket. Ilyen a 2,5 millió Ft alatti adóalappal rendelkező 
vállalkozások kedvezménye. A háziorvosok, védőnők mentesítését is alkalmazzuk. A 
vállalkozások differenciálására a törvény nem ad lehetőséget. Az építményadó és a telekadó 
esetében a jogszabály alapján szerint földrajzi elhelyezkedés vagy funkció alapján lehet 
differenciálni, erre lenne lehetőség. 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: Megvizsgálta ennek lehetőségét a Hivatal? 
dr. Farkas Edit aljegyző, meghívott: Nem volt még ilyen igény. Egyébként egységesen, egy 
adott fajta tevékenységre lehetne kedvezményt megállapítani, nem egyes vállalkozásokra. 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: Azért nem érkezett ilyen igény, mert a költségeket 
tovább hárítják az árakban. A szoftver cégek jelentősen nyereségesek, ne nyújtsunk további 
kedvezményeket. Ne adó oldalról támogassuk, hanem teremtsünk olyan feltételeket, hogy 
minél több ilyen cég jöjjön ide.  
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134/2016. (XI. 03.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a rendelet-
tervezeteket a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3.) Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

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

 
135/2016. (XI. 03.) 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 (továbbiakban: Ltv.) 
végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 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 lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 
végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a rendelet-tervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
4.) Előterjesztés a temetkezési díjak, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatási 
díjak felülvizsgálatáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
136/2016. (XI. 03.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a temetkezési díjak, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatási díjak 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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5.) Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 

Kováts Imre képviselő, bizottsági tag: Az új autóbuszok beszerzésekor olyan nyilatkozatok 
hangzottak el, hogy a fenntartás, üzemeltetés 50 %-kal kevesebbe fog kerülni, mint a gázolaj 
üzemelésű buszoké. Igen jelentős az amortizáció, ezt támogatás terhére el lehet számolni. A 
cég a jóváhagyott 150 millió Ft támogatásból 130-at kíván igénybe venni, a jövő évi tervezett 
támogatás 120 millió Ft. Ez még nem mérvadó változás. Mindenki azt várta, hogy csökkenni 
fognak a díjak, ehhez képet csak az utasforgalom csökken. 
Molnár György igazgató, meghívott: Nem tudok ilyen nyilatkozatról, nem is vártunk ilyet. 
minden új technológia drágább, az lején kell megfizetni a bevezetés költségeit. Jövőre a 
garanciális javítások lejárnak, ezzel is tovább nőnek a cég költségei. Az lenne jó, ha a pótlásra 
képeznének tartalékot, de ez a kalkuláció nem tartalmaz ilyen sort. Összességében pozitív az 
eddigi tapasztalat, csökken támogatás és nem veszteséges a cég. 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: Én sem emlékszem ilyen ígéretre. Az viszont 
jelentős, hogy ilyen feltételek mellett is pozitív lesz a cég eredménye. 2006. óta nem változott 
az állami támogatás összege, az utasok 27 %-a ingyen utazik, ezt is ki kell termelni. Az 
üzemanyag költség csökken, de meg kell oldani a bérfejlesztést, ez igen jelentős probléma. Ha 
nem tudnak megállapodni, akár sztrájk is lehet. Az is eredmény, hogy kisebb támogatást kap a 
cég, és nem változnak a jegyárak. 
Kováts Imre képviselő, bizottsági tag: nem lep meg ez a javaslat, nem is vártam mást, de az 
akkori nyilatkozatok nem igazolódtak. Az új buszok üzemeltetéséhez kapcsolódó járulékos 
költség nem kevés. 1 milliárd Ft. feletti árbevételű cégnél a 3 millió Ft-os nyereség az 
minimális. 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: Komfortfokozatban, tájékoztatásban jelentősen 
jobb a szolgáltatás, mint évekkel ezelőtt. 
Felder Frigyes tanácsnok, bizottsági tag: Nem a költségcsökkentés volt az elsődleges 
szempont, hanem a környezetvédelem, a tisztább levegő. De ezeknek a bevezetését meg kell 
fizetni. A társadalmi hatása a pozitív. 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: Nem arról volt szó, hogy a költség fele annyi, 
hanem az üzemanyag költség csökken jelentősen, ami igaz is, csakhogy itt vannak egyéb 
járulékos költségek is, mint a komprimálás költsége. Valóban a környezetvédelmi hatás a 
pozitív. Ezzel együtt csökken a támogatás, de még ebből is tartalékba helyezünk. Csökken az 
utasforgalom, ami nem csoda, hiszen kimutatható, hogy mennyivel nő a személygépkocsik 
száma. Az új buszok üzemeltetésére 1 éves tapasztalat van, az még nem elegendő hosszabb 
távú következtetés levonására. 
 
Időközben a bizottság létszáma 1 fővel csökkent. 
 
Kováts Imre képviselő, bizottsági tag: A kaposváriakat nem az érdekli, hogy alacsony 
padlós-e a busz, vagy hogy kinek a képe van az oldalára ragasztva, hanem az, hogy mennyi a 
viteldíj. A fenntartási költségek csökkenéséről volt szó az akkori nyilatkozatokban. A buszok 
beszerzésekor is az hangzott el, hogy nincsenek tapasztalati adatok, holott az év autóbuszát 
vettük, ami azért lett az év autóbusza, mert jó tapasztalatok voltak róla. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Ugyanilyen vita volt a buszbeszerzéskor is, a cég 
vezetésének nem voltak tapasztalatai. Most már van egy évi tapasztalat, ugyanakkor ezek is 
csonka adatok, mert nem minden költség jelenik meg a cégnél, mert van, amit más visel. Meg 
kellene várni egy teljes gazdasági évet. Más beszerzéseknél legyünk óvatosabbak a 
várakozásaink alapján. 
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137/2016. (XI. 03.) 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: 8 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6.) 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.  

 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: Volt egy közterület rendeletünk, aztán a 
vendéglátósok elkezdtek nyomulni. Kezdetben azért, hogy lehessen teraszokat építeni, aztán, 
azért, hogy nagyobb teraszuk lehessen. Utána az volt a cél, hogy ingyenes legyen a terasz. 
Most az van, hogy maradhatnak télen is kint a teraszok, de ne legyenek benne bútorok, ne 
lehessen téliesíteni. Most már bódékkal építik körbe a teraszokat, inkább kifizetik a büntetést, 
de nem bontják le a bódékat. Ezt meg kellene tiltani, ez részleges beépítésnek minősül. 
Molnár György igazgató, meghívott: Egyetértek a képviselő úrral. Az egész nem így indult, 
az volt a vél, hogy legyen élet a városban, de a vállalkozók részéről igen erős nyomás van. A 
Café Ristoretto komoly büntetést kapott a fagylaltos bódé miatt, ki kellett fizetnie a használati 
díj dupláját, de nem bontotta el a bódét. 
Kocsis Ferenc szakértő, bizottsági tag: Aki a büntetést ki tudja fizetni, annak mégsem megy 
olyan rosszul az üzlet, akkor ne kapjon bérleti díj kedvezményt. Javasolom, hogy a Hivatal 
vizsgálja meg és tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a helyiség bérleti díj kapcsán 
kedvezményben részesülők szabálytalan működése esetén a bérleti díj kedvezmény 
visszavonható legyen. 
 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A bizottság a javaslatot támogatta. 
 
138/2016. (XI. 03.) 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 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a 

Hivatal vizsgálja meg és tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a helyiség bérleti díj 

kapcsán kedvezményben részesülők szabálytalan működése esetén a bérleti díj kedvezmény 

visszavonható legyen.   

 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
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.   
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Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7.) Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- 

és bérletárak felülvizsgálatáról  
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A Vaszary Ház teljesen kihasználatlan, nem 
lehetne a Rippl-R. Villa jegyével együtt kombinált jegyet alkalmazni? Aki megváltaná a 
jegyet a Rippl-R. Villába, az megnézhetné a Vaszary Emlékházat is. Javasolom, hogy a 

legyen egy ilyen kombinált jegy is. 
Felder Frigyes tanácsnok, bizottsági tag: A Múzeum pályázatot nyújt be, amelyből 
foglalkozásokat fognak tartani, ettől várják, hogy a látogatottság is növekedjen, ezt a Vaszary 
Ház kapcsán is ki tudják majd használni. 
Molnár György igazgató, meghívott: De a kombinált jegyről most ne a bizottság döntsön, 
hanem a Hivatal vizsgálja meg ennek lehetőségét. 
 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A bizottság a javaslatot támogatta. 
 
 
139/2016. (XI. 03.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és 
bérletárak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a Hivatal vizsgálja meg és tegyen javaslatot 

olyan, a Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpontban megváltható kombinált jegy 

alkalmazására, amely belépési lehetőséget biztosít a Vaszary Emlékházba is.   

 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
8.) Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 

biztosítására beadott pályázatról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
140/2016. (XI. 03.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 
biztosítására beadott pályázatról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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9.) Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
141/2016. (XI. 03.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII.29.) 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 az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
10.) Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek hasznosításáról és értékesítéséről 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
142/2016. (XI. 03.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a nem lakás célú helyiségek hasznosításáról és értékesítéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
11.) Előterjesztés a Tóth Sütőipari Kft. bérleti díj csökkentési kérelméről  

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
143/2016. (XI. 03.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Tóth Sütőipari Kft. bérleti díj csökkentési kérelméről szóló előterjesztést 
és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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12.) Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötött 
használati szerződés módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
144/2016. (XI. 03.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötött 
használati szerződés módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
13.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti ingatlanok művelés 

alóli kivonásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
145/2016. (XI. 03.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti ingatlanok művelés alóli 
kivonásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
14.) Előterjesztés a Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási, valamint Szerkezeti 

Terve módosítás partnerségi egyeztetés lezárásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
146/2016. (XI. 03.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási, valamint Szerkezeti Terve 
módosítás partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
15.) Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett 

köznevelési intézmények üzemeltetési feladatai a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerülete részére történő átadásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
147/2016. (XI. 03.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett 
köznevelési intézmények üzemeltetési feladatai a Klebelsberg Intézményfenntartó 
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Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerülete részére történő átadásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
16.) Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet a "Tehetséges fiatalok Kaposvár 
jövőjéért" polgármesteri díj bevezetéséhez szükséges módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
 
148/2016. (XI. 03.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet a "Tehetséges fiatalok Kaposvár jövőjéért" 
polgármesteri díj bevezetéséhez szükséges módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-
tervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
17.) Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott 

támogatási formákról szóló - többször módosított - 51/2007. (XI. 14.) számú 
önkormányzati rendelet a "Tehetséges fiatalok Kaposvár jövőjéért" polgármesteri 
díj bevezetéséhez szükséges módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
 
149/2016. (XI. 03.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló - többször módosított - 51/2007. (XI. 14.) számú önkormányzati rendelet 
a "Tehetséges fiatalok Kaposvár jövőjéért" polgármesteri díj bevezetéséhez szükséges 
módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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18.) Előterjesztés a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény egyes 
feladatainak átadásáról és a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
150/2016. (XI. 03.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény egyes 
feladatainak átadásáról és a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A Bizottság létszáma egy fővel csökkent. 
 
 
19.) Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 

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

 
151/2016. (XI. 03.) 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: 8 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
20.) Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság Alapító okiratának módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
152/2016. (XI. 03.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság Alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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21.) Javaslat a Közgyűlés 2017. évi munkatervéhez  
 

A Bizottság tagjai a Közgyűlés 2017. évi munkatervéhez javaslatot nem tettek. 
 

153/2016. (XI. 03.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 
Közgyűlés 2017. évi munkatervéhez javaslatot nem tesz. 
 
Felelős:  Felder Frigyes tanácsnok 
Közreműködik: Oláhné Pásztor Andrea titkár 
Határidő:   2016. november 10. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Az utolsó napirend tárgyalása előtt Felder Frigyes tanácsnok úr zárt ülést rendelt el. A 
napirend tárgyalását a zárt ülésről készült külön jegyzőkönyv tartalmazza.  
 
Kaposvár, 2016. november 9. 
 
 
 
 
 Felder Frigyes Torma János 
 tanácsnok  képviselő 


