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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. december 1-jén 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 10 fővel 
határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendeken kívül további 1 előterjesztés 
napirendre vételét tette fel szavazásra. 
 
162/2016. (XII. 01.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító 
Okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
Szavazati arány: 10 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. december 8-i közgyűlés napirendjei: 
 

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2.) Előterjesztés a 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 

időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
3.) Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
4.) Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került 

ingatlanok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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5.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-
támogató programjáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
6.) Előterjesztés Kaposvári letelepedést segítő egyes önkormányzati rendeletek 

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

 
7.) Előterjesztés a TOP-6.4.1-15-KA-1-2016-00002 azonosító számú, a Kapostüskevári 

csomópont fejlesztésére benyújtott pályázat kapcsán konzorciumi megállapodásról 
a MÁV Zrt-vel 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
8.) Előterjesztés wakeboard pályához kapcsolódó kiszolgáló stég és büfé létesítéséről a 

Deseda tavon 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
9.) Előterjesztés a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító 

Okiratának módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
II. Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirendek: 

 
10.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017-2020. évekre 

vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervéről és a 2017. évi ellenőrzési munkatervéről 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Kiss Brigitta irodavezető 
 

III. Bizottsági hatáskörben ZÁRT ülésen tárgyalásra kerülő napirendek: 
 

11.) Előterjesztés a Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 11. II. lh. IV/1. sz. alatti bérlakás bérlő 
részére történő értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

12.) Előterjesztés a Kaposvár, Béke u. 61. III/2. sz. alatti bérlakás bérlő részére történő 
értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

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

 
Molnár György igazgató, meghívott: A rendeletben az út-híd-járda felújításokat tartalmazó 
melléklet pontosításra került, a műszaki felmérés alapján a mennyiségek változtak. 
Előterjesztő kéri, hogy ezzel fogadja el a Bizottság az előterjesztést. 
Jurmann Béla szakértő, bizottsági tag: Az egyéb szervek támogatása között szerepel az 
újságíró tenisz VB támogatása, mit lehet erről tudni? A Városgondnokságnál szerepel kamera 
rendszer kiépítése 1.180 ezer Ft-tal, mit takar ez, úgy tudom, hogy a kamerarendszer telepítési 
program befejeződött. Az Izzó u. útszélesítéssel egyidejűleg is szerepel 2 kamera elhelyezése. 
A Nyugdíjasházban 10 lakás hőszigetelése szerepel, mit takar ez? A közterületen lehullott 
falevelek gyűjtése, elszállítása hol tart, milyen módon és ki végzi ezt? 
Borhi Zsombor alpolgármester, meghívott: A tenisz VB-t a nemzetközi újságíró szövetség 
rendezte, a tervezett helyszínen nem tudták lebonyolítani, így megkerestek bennünket. Ez már 
le is zajlott, külföldi újságírók is jöttek, ami jó marketing volt a városnak. 
Molnár György igazgató, meghívott: Az Izzó u. a tavalyi útfelújítási program része, a 
Videoton kamion parkolót alakított ki, itt kerültek elhelyezésre a kamerák. 
Herczeg Attila Városgondnokság vezető, meghívott: A Töröcskei célgazdaságnál tavaly 
történt betörés. A közfoglalkoztatási program kapcsán jelentős értékű gépek vannak, 
ugyanakkor nagyon nagy a terület, nem elegendő az őrzés, ezért kerültek kamerák 
felszerelésre. A falevél elszállítását végző vállalkozó nem teljesít szerződés szerint, erre 
felszólítottuk, de más megoldási lehetőséget is keresünk. 
Szirják Imréné igazgató, meghívott: A Nyugdíjasházból jelezték, hogy a lakásokban 
penészesednek a falak, a hőhidak kezelése érdekében került sor a szigetelésre, több lakásnál 
már korábban megtörtént, most lett teljes körű a szigetelés. 
dr. Szép Tamás képviselő, bizottsági tag: A Desedára vezető kerékpárút felújításával 
egyidejűleg szélesíteni is kellene azt, mert nagyon keskeny. A kerékpárút mellett jó lenne egy 
futófelülettel ellátott utat csinálni, mert nagyon sok futó használná. A Bartók B. utca  
Táncsics utcától a Körös u. felé lévő szakaszán van egy 40-50 m-es szakasz, nagyon rossz 
állapotú az út, jó lenne azt is felújítani. 
Szirják Imréné igazgató, meghívott: Az utóbbi kérést majd figyelembe vesszük a jövő évi 
tervezés kapcsán. A kerékpárút szélesítése már nem felújítás, hanem bővítés, beruházás, 
sokkal többe kerülne és újra kellene terveztetni. 
 
163/2016. (XII. 01.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és 
a költségvetési rendelet módosításáról 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 2016. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és 
a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet az út-híd-

járda felújítások módosított táblázatával a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
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Szavazati arány: 8 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
2.) Előterjesztés a 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás 

időpontjának meghatározásáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 

164/2016. (XII. 01.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
3.) Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérletére érkezett ajánlatokról 

Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
165/2016. (XII. 01.) 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: 8 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
4.) Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került 

ingatlanok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
166/2016. (XII. 01.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került 
ingatlanok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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5.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-
támogató programjáról 

6.) Előterjesztés a Kaposvári letelepedést segítő egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról 
Az előterjesztéseket a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
Molnár György igazgató, meghívott: Időközben a rendelet szövege egyeztetésre került a 
Támogatásokat Vizsgáló Irodával, az ő általuk javasolt pontosításokat átvezettük, ezzel kérjük 
az előterjesztés elfogadását. 
Kováts Imre képviselő, bizottsági tag: Javasolom, hogy az 5. és 6. napirendi pontot együtt 
tárgyalja a Bizottság, mert az előterjesztések kapcsolódnak egymáshoz. 
Ügyrendi javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Bizottság az ügyrendi javaslatot támogatta. 
 
Kováts Imre képviselő, bizottsági tag: A 35 évnél fiatalabb szakemberek letelepedését 
segítő támogatásokról szóló előterjesztésből hiányolom a helyben tartás szabályozását, az 
előterjesztés szövegében említésre került, de a rendelet-tervezetek nem tartalmazzák. A 
vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programról szóló előterjesztés 6. oldalán 
szerepel, hogy a „Kaposvár számít rád” ösztöndíj legyen kiterjesztve a hiányszakmát tanuló 
szakmunkás tanulókra is, ugyanakkor a szabályozás a szakközépiskolában vagy 
szakgimnáziumban tanulókra terjedne ki. Az 1,- Ft-os telek program kapcsán kaposvári 
telephelyű munkáltatókról beszélünk, míg máshol kaposvári székhelyű/telephelyű 
vállalkozásokról van szó. Javasolom, hogy a kaposvári székhely kapjon elsőbbséget. Készült- 
felmérés, hatástanulmány arról, hogy hány hiányszakmának tekinthető üres álláshely van, 
illetve hány ilyen szakembert kívánunk támogatni? A vállalkozások jelenleg milyen 
nagyságrendű fizetést biztosítanak? A 150% milyen statisztikai adatok alapján került 
meghatározásra? Ahonnan el akarjuk csábítani a szakembereket, ott milyen fizetést kapnak? 
A Munkaügyi Központ meghatározza, hogy mi tekinthető hiányszakmának, a rendelet-
tervezet szerint ami 6 hónapig nem került betöltésre. Miért kell várni 6 hónapot? Havi 100 
ezer Ft támogatás mi alapján minősül szociális támogatásnak? Ha a bérminimum 150 %-ához 
adunk 100 ezer Ft támogatást, az miért szociális támogatás? Mi a jogszabályi alapja? 
Felder Frigyes tanácsnok, bizottsági tag: Az I.3. pontban szerepel az informatikai oktatás, 
ez konkrétan mit takar? 
Borhi Zsombor alpolgármester, meghívott: A Kórház D-i tömbben lévő épületben kerülne 
kialakításra egy szoftverfejlesztő és képző központ, ennek keretében vállalkozásokat 
szeretnénk ide telepíteni és felszerelt oktató helyiségeket kialakítani. 10-20 ezres hiány van 
ebben a szakmában, ez a képzés a helyben elhelyezkedést is segíthetné. 
dr. Farkas Edit aljegyző, meghívott: A letelepedés ösztönzése a cél, a havi 100 ezer Ft 
támogatás önként vállalt feladat, ez az alapja, hogy bekerült a szociális támogatások közé. A 
hiányszakmának nincs konkrét megfogalmazása. Az átlagfizetéseket a Statisztikai Hivatal 
számítja és teszi közzé egyes szakmákra vonatkozóan. Konkrét hatástanulmány nem készült, 
információkat gyűjtöttünk a KSH-tól, a Munkaügyi Központtól, ez alapján készült a javaslat. 
Az volt a cél, hogy a munkáltató is vállaljon részt a letelepedés támogatásában, a 150 % 
ösztönző a munkavállalónak, de még megfizethető a munkáltatók részéről is.   
Kováts Imre képviselő, bizottsági tag: Továbbra is azt gondolom, hogy az itt élő és 
hiányszakmában dolgozó szakembereket is meg kellene tartani, nemcsak a most ide 
telepedőket kellene támogatni. 
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167/2016. (XII. 01.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-
támogató programjáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezeteket a helyben kiosztott 

módosításokkal együtt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
168/2016. (XII. 01.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a Kaposvári letelepedést segítő egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
7.) Előterjesztés a TOP-6.4.1-15-KA-1-2016-00002 azonosító számú, a Kapostüskevári 

csomópont fejlesztésére benyújtott pályázat kapcsán konzorciumi megállapodásról a 
MÁV Zrt-vel 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
 

169/2016. (XII. 01.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a TOP-6.4.1-15-KA-1-2016-00002 azonosító számú, a Kapostüskevári 
csomópont fejlesztésére benyújtott pályázat kapcsán konzorciumi megállapodásról a 
MÁV Zrt-vel szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
8.) Előterjesztés wakeboard pályához kapcsolódó kiszolgáló stég és büfé létesítéséről a 

Deseda tavon 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
 

170/2016. (XII. 01.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a wakeboard pályához kapcsolódó kiszolgáló stég és büfé létesítéséről a 
Deseda tavon című előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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9.) Előterjesztés a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító 
Okiratának módosításáról 
Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza.  

 
 

171/2016. (XII. 01.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító 
Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.   
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Bizottsági hatáskörben tárgyalt napirendek: 
 
10.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017-2020. 

évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervéről és a 2017. évi ellenőrzési 
munkatervéről 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.  

 
 

172/2016. (XII. 01.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017-2020. évekre 
vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét és a 2017. évi ellenőrzési munkatervét jóváhagyja. 
 
Felelős:   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik:  Kiss Brigitta irodavezető 
Határidő:  2016. december 30. 
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A következő napirend tárgyalása előtt Felder Frigyes tanácsnok úr zárt ülést rendelt el. A zárt 
ülésen tárgyalt napirendeket külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Kaposvár, 2016. december 7. 
 
 
 
 
 Felder Frigyes Csutor Ferenc 
 tanácsnok  képviselő 


