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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  

NYÍLT ÜLÉS 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 2009. 
február 19-én a kaposvári Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt ülésén. 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.  
 
1/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
A Bizottság felveszi napirendjére az alábbi előterjesztéseket: 
 
1. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati 

rendeletek módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Meghívott: Püspök Rudolf elnök-vezérigazgató 

 
2. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

            Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 
 
3. Előterjesztés az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-

megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 
12/2008.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
I. A 2009. február 26-ai közgyűlés napirendjei: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi 
költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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3. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Meghívottak: Karalyos Gábor ügyvezető 

                 Kokas Ferenc igazgató 
                        Kuti Béla ügyvezető igazgató 

                 dr. Kerekesné Pytel Anna elnök 
 
4. Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatok feladat-arányos támogatásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
5. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 

35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: ifj. Horváth János főépítész  
                          Sárdi Péter igazgató 

 
6. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása esetén érvényesítendő minimális 
bérleti díjainak megállapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
7. Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
8. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999.(X.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 

 
9. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 

módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató  

 
10. Előterjesztés a fogyatékkal élők gondozóháza szociális ellátás biztosítása érdekében a 

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületével kötendő ellátási szerződésről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 

 
11. Előterjesztés Kaposvár Városközpont Funkcióbővítő Városrehabilitációjának 

Akcióterületi Tervéről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Sári László igazgató 

 
 



2009.03.26. 9:58            C:\jegy\20090219_pen.doc            Oláhné Pásztor Andrea            3 / 16 
 

12. Tájékoztató az "Építő Közösségek-közművelődési intézmények az élethosszig tartó 
tanulásért" című pályázatok beadásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Sári László igazgató 

 
13. Tájékoztató Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a közösségi 

közlekedésfejlesztés projektgenerálás témában benyújtott pályázatról  
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Sári László igazgató 

 
14. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek hőfogyasztásának 

szabályozását célzó felújításáról, korszerűsítéséről szóló 19/2008.(IV.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
15. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodásának módosításáról, Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
16. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 

hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
17. Előterjesztés a KOTO Autóház Kft. Kaposvár, Izzó utcai ipartelepét kiszolgáló 

víziközművek átvételéről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
18. Előterjesztés a beruházási célprogram, illetve a beruházási program szabályzatról 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
19. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati 

rendeletek módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
Meghívott: Püspök Rudolf elnök-vezérigazgató 

 
20. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

           Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 
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21. Előterjesztés az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-
megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 
12/2008.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
 
ZÁRT ülésen tárgyalandó napirend: 
 
22. Előterjesztés Ságvári Gyöngyi és leánya Horváth Lívia Kaposvár, Mikszáth K. u. 2. 

fsz. 1 sz. alatti bérlakás vásárlók vételár-hátralékának rendezéséről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
 
II. Bizottsági hatáskörben tárgyalandó napirend: 

 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottságának 2009. 
évi munkatervéről 
Előterjesztő: Jurmann Béla tanácsnok 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról” című előterjesztésről 

 
1/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A Bizottság a rendeletmódosítás elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi 
költségvetéséről 
 
Ács Tamás szakértő: A beruházásokkal kapcsolatosan a kormánynak az az álláspontja, hogy 
fejleszteni kell, ezzel lehet az embereknek munkát adni. Ha a saját családi kasszámat nézem, 
otthon is visszafogjuk a fejlesztéseket. Gondolt-e arra polgármester úr, hogy 1-2 beruházást 
vissza kellene fogni? Nem biztos, hogy ez a válságos időszak a legjobb a beruházások 
megvalósítására, sőt gyorsítására. 
Vajda Imréné képviselő: Az ÁFA 3 %-os emelése milyen összegű többletkiadást jelent az 
önkormányzatnak ebben az évben? 
Jurmann Béla tanácsnok: A határozati javaslat több pontja arról szól, hogy milyen összegű 
támogatást adunk a Színháznak. A pénzbeli támogatás mellett a kelléktár pótlásáról is 
gondoskodunk. Több, mint 100 millió Ft-ba kerül mindez, ennél jóval olcsóbban adtuk el a 
régit. Ez mindenképpen plussz pénzünket igényli, bár részletekben történik a telekár 
kifizetése, így nemcsak a 2009. évet terheli. A normatív hozzájárulás jelentős csökkenése 
főként az oktatási ágazatot érinti. Ha összehasonlítjuk az előző évi és az idei évre tervezett 
mutatószámokat és a fajlagos normatíva összegeket, akkor nem tapasztalunk olyan jelentős 
változást, ami 180 millió Ft-os csökkenést okozna. Mi okozza akkor ezt a jelentős 
különbözetet az előző évhez képest? A teljes elvonás a mutatószám csökkenésből adódik? 
Összeadtam a fejlesztéseknél a kiemelt projektekhez szükséges önrészt, az összes igény 8,4 
milliárd Ft-ra jött ki. Valóban ennyiről van szó? 
Szita Károly polgármester: Kezdem ott, hogy a Kormányfő az ősszel, és még azóta jó 
néhány alkalommal bejelentett, hogy mik azok az intézkedések, amiket az ország érdekében a 
váláság kezelésével kapcsolatosan tenni kellene. A bejelentések egy részével én is egyetértek. 
Azt gondolom, hogy nem akkor kell egy vállalkozáson segíteni, amikor már tönkrement, 
hanem amikor még lehet segíteni. Nem a munkahelyteremtésre kell helyezni a hangsúlyt, 
hanem a munkahelyek megőrzésére. Az önkormányzat elsősorban az építési vállalkozásoknak 
tud munkát adni, hogy ne menjenek csődbe, és ne kényszerüljenek arra, hogy a dolgozókat 
elküldjék. A legelhibázottabb gazdaságpolitika az lenne, ha nem csinálnánk semmit, de akkor 
még mélyebbre ásnánk magunkat a gödörbe. Aki nem így gondolkodik, az 2012-2013-ra 
rendkívül hátrányos helyzetbe fog kerülni. Mi viszont így versenyelőnybe tudunk kerülni. A 
nagy beruházásokra még egyetlen esetben sem rendelkezünk támogatási szerződéssel. Lehet, 
hogy a végén semmit sem kapunk, ezzel a kockázattal állítottuk be ezeket a programokat a 
költségvetésbe. Egyetlen esetben érzem azt, hogy a beruházások elmaradhatnak. Például a 
Nostra, vagy az Agóra projekt esetében, ha nem kapunk támogatást, vagy jóval kevesebbet az 
igényelthez képest, akkor nem kezdjük el a beruházást. A panelfelújítások önrésze 600 millió 
Ft a 73 pályázatra, plussz még hozzájön a Sávház. Ha a Kormány biztosítja az 1/3-ot, akkor 
ez több, mint 2 milliárd Ft értékű beruházást jelent. Ezeknél lehet leginkább preferálni a 
kaposvári vállalkozásokat. Ezzel munkát adunk nekik, és így megélhetést biztosítunk a 
dolgozóknak és a családjaiknak. Az ÁFA emelése egyenlőre csak elképzelés, míg nincs 
konkrét jogszabály. Bízom abban, hogy nem fogják elfogadni. Az önkormányzatok 
együttesen is felszólaltak ellene. Legfőképpen azért, mert az önkormányzatok nagyobb része 
még a 20 %-os ÁFA mellett sem tudja a beruházásokhoz szükséges önrészt biztosítani, az 
ÁFA emelése pedig tovább rontaná ezt a helyzetet. Ezzel a költségnövekedéssel mi még nem 
számoltunk, mert nincs még konkrét jogszabály. A Színházzal kapcsolatban azt tudom 
mondani, ha ezen csak 100 millió Ft-ot buknánk, akkor is megérné, mert munkahelyeket 
tudunk teremteni egy új iparág idetelepítésével. A hivatal dolgozói több változatot 
megvizsgáltak és számszerűsítettek a kelléktár elhelyezésével kapcsolatosan, ez a 
leggazdaságosabb megoldás. A normatívával kapcsolatosan egyértelműen elmondható, hogy 
az össznormatíva csökkenésben a gyereklétszám csökkenése is benne van, de csak 
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töredékével. Az elmúlt évben az összes állami támogatás 4 milliárd Ft körüli összeg volt, míg 
a bérek 6 milliárd Ft-ot tesznek ki. A normatíva csökkenésével tovább növekszik ez a 
különbözet. A beruházásokkal kapcsolatosan: nincs ennyi önerőnk. Az intézmény 
felújításokat, az út- és járdafelújításokat, a lakásépítéseket, a Vásárcsarnokot teljes egészében 
saját forrásból finanszírozzuk. A többi nagyberuházásnál számítunk a támogatásra. 
Kocsis Ferenc szakértő: Ha 100 millió Ft-ba kerülne 100 ember munkahelyteremtése, akkor 
is megérné, mert a cégnek jelentős megrendelései vannak, ez a fajta energia termelés 
fellendülőben van. 
Jurmann Béla tanácsnok: Egyetértünk abban, hogy támogatni kell az új érték előállító 
fejlesztéseket, mert ebből van kevés ebben a városban. A 8,4 milliárd Ft-os önerő igény 
összességében 12 milliárd Ft beruházási értéket takar. Nyilván nemcsak a 2009. évet terhelik, 
de a beruházás indításakor a saját forrásnak rendelkezésre kell állnia.  
Szita Károly polgármester: Módosító indítványként szeretném előterjeszteni, hogy a 
Városgondnokság költségvetésében a Philipp Állatvédő Egyesület támogatása 3 millió Ft-tal 
szerepel. Kérem a Bizottságot, hogy támogassa azt a javaslatot, hogy ezt a támogatást emeljük 
fel 4 millió Ft-ra. A Rákóczi Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület részére az 
előterjesztésben a 2009. II. félévére 510 ezer Ft-tal kevesebbet terveztünk, mint 2008. évben. 
Kérem a Bizottságot, hogy támogassa az összeg felemelését 510 ezer Ft-tal, így az egyesület a 
2008. évivel megegyező mértékű támogatásban részesülhet. Az Oktatási Bizottság javasolta, 
hogy az intézményvezetők jutalmazására elkülönített keretből csak akkor történjen kifizetés, 
ha az intézmény részére elrendelt bérzárolást végrehajtották. Én azt kérem, hogy legyen 
lehetőségem mérlegelni azt, ha esetenként az intézményvezetőtől független okból nem került 
sor a bárzárolás teljesítésére, ezt figyelembe vehessem.  
Molnár György igazgató: A Toponári Részönkormányzat a részönkormányzati keret felett 
+500 ezer Ft-ot kért a közterületek fenntartására. Emellett javaslatot tettek konkrét út- és 
járdafelújításokra.  
Szita Károly polgármester: Ezt a kérést nem támogatom. A konkrét út- és járdafelújításokat 
majd áprilisban hozzuk vissza, akkor töltsük meg konkrét tartalommal az erre szánt keretet. 
Az 500 ezer Ft megadását nem javasolom. Ebben az évben megháromszorozzuk a 
közterületen dolgozók létszámát, majd ebből küldünk Toponárra is. Ne pénzt adjunk, hanem 
munkaerőt. 
Molnár György igazgató: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kéri, hogy a telefon- és 
Internet számlát az önkormányzat fizesse ki. Az előterjesztő ezt nem javasolja. A Kaposfüredi 
Részönkormányzat szintén konkrét út- és járdafelújításokat kért. Ezt a toponárihoz hasonlóan 
előterjesztő most nem javasolja nevesíteni. 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat javaslatának szavazása: 
Szavazati arány: 0 igen 
    1 tartózkodás 
    10 nem 
A Bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az Állatvédő Egyesület támogatásának növelése, a Rákóczi Utánpótlásnevelő Egyesület 
támogatásának növelése, és az Oktatási Bizottság javaslatának szavazása: 
Szavazati arány: 9 igen 
    2 tartózkodás 
    0 nem 
A Bizottság a módosító javaslatokat támogatta. 
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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről” című 

előterjesztésről 

 
2/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel támogatta, hogy az 
intézményvezetők jutalmazására elkülönített keretösszegből csak akkor kerülhet sor tényleges 
kifizetésre, ha az intézmény a számára előírt bérzárolást teljesítette, kivéve, ha azt rajta kívül 
álló okból nem tudta teljesíteni.   
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A Bizottság a rendelettervezet elfogadását az alábbi módosításokkal támogatta: 
- A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Városgondnokság keretén belül a Philipp 
Állatvédő Egyesület támogatását az előterjesztésben tervezett 3 millió Ft helyett 4 millió Ft-
ban határozza meg 
-  A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó 
Utánpótlásnevelő Egyesület 2009. II. félévi működési támogatását az előterjesztésben 
tervezett 4.590 ezer Ft helyett 5.100 ezer Ft-ban határozza meg 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
3. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati 
rendeletek módosításáról és  
Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001.(XII.6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A köztisztaság fenntartásáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosításáról 
szóló valamint a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001.(XII.6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztéseket a Bizottság összevontan 
tárgyalta. 
Farkas Márta szakértő: Hogyan fogják az ürítés gyakoriságát adminisztrálni? 
Molnár György igazgató: Kaposváron csak heti 2-szeri gyakoriság van, nincs választási 
lehetőség. 
Jurmann Béla tanácsnok: Az előterjesztés bevezetésével nem tudok egyetérteni, szerintem a 
Kormány által elrendelt elvonások nem függenek össze a szemétszállítási díj visszaállításával. 
Sokkal inkább az lehet az indok, hogy eleve hiba volt az ingyenes szemétszállítás bevezetése. 
A Közigazgatási Hivatal állásfoglalásával egyetértve, nem biztos, hogy szerencsés, ha a 
lakóközösséget tesszük a számla címzettjévé. Például egy 30 lakásos társasházban a 20 % 
fizet, a többi nem, akkor miért a teljes lakóközösség a számlafizető. Hogyan jelenik meg a 
számlán az, hogy a lakók egy része támogatásban részesül, nem fizet. A távfűtésnél sem 
mérhető, hogy ki mennyit fogyaszt, mégis tudják lakásonként számlázni, ez nem jelenthet 
akadályt. 
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Molnár György igazgató: A teljes összegű számla kerül kibocsátásra, ebből levonásra kerül 
a támogatás, és a végén megjelenik a fizetendő összeg. 
Jurmann Béla tanácsnok: Szerintem akkor is sok nehézséget és bonyodalmat fog okozni ez 
a fajta számlázás. 
 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „köztisztaság fenntartásáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati rendeletek 

módosításáról” című előterjesztésről 

 
3/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság az előterjesztést a „köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló előterjesztéssel összevontan 
megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A Bizottság az előterjesztést a „köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló előterjesztéssel összevontan 
megtárgyalta és a rendeletmódosítás elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
4. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 

12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztésről 

 
 

4/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a rendeletmódosítás elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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5. Előterjesztés közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és módosításáról 
 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és módosításáról” című 

előterjesztésről 

 
5/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
6. Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról 
 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „lakásrendelet módosításáról” című előterjesztésről 

 
 

6/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A Bizottság a rendeletmódosítás elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
7. Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatok feladat-arányos támogatásáról 
 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens: Az önkormányzati képviselők és bizottsági 
szakértők tiszteletdíját a megtakarítási intézkedések részeként 10 %-kal csökkentettük. Mivel 
a kisebbségi önkormányzatok tiszteletdíjához nem nyúlhatunk hozzá, náluk úgy jártunk el, 
hogy a tiszteletdíjak csökkentésével egyező mértékben csökkentettük az önkormányzattól 
kapott támogatásuk összegét. Ezt a kisebbségi önkormányzatok egy kivétellel már meg is 
tárgyalták és elfogadták. E szerint a: 
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 1.333 ezer Ft-ra, 
- Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása 1.123 ezer Ft-ra, 
- Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása 855 ezer Ft-ra, 
- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat támogatása 813 ezer Ft-ra módosul. 
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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „kisebbségi önkormányzatok feladat-arányos támogatásáról” című előterjesztésről 

 
7/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással támogatta, hogy a  
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 1.333 ezer Ft-ra, 
- Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása 1.123 ezer Ft-ra, 
- Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása 855 ezer Ft-ra, 
- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat támogatása 813 ezer Ft-ra módosul. 
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
8. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 
35/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999.(XI.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztésről 

 
8/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A Bizottság a rendeletmódosítás elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
9. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása esetén érvényesítendő minimális bérleti 
díjainak megállapításáról 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb 

bérlemények hasznosítása esetén érvényesítendő minimális bérleti díjainak 
megállapításáról” című előterjesztésről 

 
9/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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10. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999.(X.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999.(X.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról” című előterjesztésről 

 
10/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a rendeletmódosítás elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
11. Előterjesztés a fogyatékkal élők gondozóháza szociális ellátás biztosítása érdekében a 
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületével kötendő ellátási szerződésről 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „fogyatékkal élők gondozóháza szociális ellátás biztosítása érdekében a 

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületével kötendő ellátási szerződésről” című 
előterjesztésről 

 
11/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Sári László igazgató kérte, hogy az önkormányzati intézmények pályázati lehetőségeiről 
szóló, kiosztott előterjesztést a Bizottság vegye fel napirendjére és tárgyalja meg. 
 
2/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
A Bizottság felveszi napirendjére az alábbi kiosztott előterjesztést: 
 
Előterjesztés az önkormányzati intézmények által benyújtandó pályázatok 
támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sári László igazgató 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
12. Előterjesztés Kaposvár Városközpont Funkcióbővítő Városrehabilitációjának 
Akcióterületi Tervéről 
 
Sári László igazgató: Az Ady E. u. 9-13. beruházás kiesett a programból, helyette a Fő u. 2. 
belső átalakítási, építési munkái szerepelnek. Folyamatos egyeztetés történt a Korona Kft. 
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képviselőjével. Az új feladat programba kerülése miatt a kezdési és befejezési határidők 
módosulnak, ezzel összhangban a pénzügyi ütemezést is át kellett írni. Az anyagban, ahol 
eddig felújítás szerepelt, az a szövegrész újjáépítésre módosul, illetve még néhány helyen 
pontosítás szükséges a megfogalmazásban. 
 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Kaposvár Városközpont Funkcióbővítő Városrehabilitációjának Akcióterületi Tervéről” 

című előterjesztésről 

 
 

12/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását az akcióterületi terv alábbi módosításával 
támogatja: 

— Fő u. 2. szám alatti épület esetében az akcióterületi terv felújítást, átalakítást említ, 
ezt újjáépítésre javasoljuk javítani: 
133; 134; 152; 177. oldalakon. 
Az akcióterületi terv projekteleme a Fő u. 2. számú üzletházban kialakításra kerülő 
üzlet-borozó, kávézó belső építészeti megoldása. E projektelem ismertetésénél utalás 
van arra, hogy az épületben valaha üzletek és iskola működött, de az ingatlan több éve 
funkció nélkül, üresen állt. A több év időmeghatározást a több mint egy évre 
javasoljuk javítani az alábbi helyeken: 133; 152; 177. oldalakon. 

— A konzorcium egyik tagjának, a Korona Kft-nek kérésére a Fő u. 2. szám alatt 
megvalósításra tervezett üzlet-borozó, kávézó építésének befejezési határidejét 2009. 
III. negyedév végéről 2010. június 30-i határidőre kérjük módosítani. (153. oldal)  

— A 180. oldal 5.5. A Pályázati projekt végrehajtásának ütemezése táblázatban az alábbi 
változások történtek: 
A fejléc 2008. december helyett: 2008. IV. negyedév került. 
A 182. oldalon a VII. előkészítés költségei (IVS akcióterületi tervek, engedélyezési 
tervek) 2007-2008. november előkészítési szakasz oszlopból átkerülnek 2008. IV. 
negyedév oszlopba. 
A 183. oldal: Fő u. 2. sz. üzlet belső kialakításának költségei a 2009. III. negyedév 
oszlopból átkerülnek a 2010. II. negyedév oszlopba.   

— A határidő módosítás miatt változtak az alábbi táblák: 
234. oldal: III. számú partner: Korona Kft. integrált projekt rész költségei 2009. III. 
negyedév oszlopból átkerülnek a 2010 II. negyedév oszlopba.  
237. oldal: A 12.1.4. tábla a III. partner saját ereje a 2009. III. negyedév oszlopból 
átkerül a 2010. II. negyedév oszlopba.  
240. oldal: A 12.1.6. Cash-flow tábla 2009. III. negyedév oszlopból a partner költségei 
átkerülnek a 2010. II. negyedév oszlopba.  

Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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13. Előterjesztés az „"Építő Közösségek-közművelődési intézmények az élethosszig tartó 
tanulásért" című pályázatok beadásáról 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „"Építő Közösségek-közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért" című 

pályázatok beadásáról” című előterjesztésről 

 
13/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
14. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a közösségi 
közlekedésfejlesztés projektgenerálás témában benyújtott pályázatról 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a közösségi közlekedésfejlesztés 

projektgenerálás témában benyújtott pályázatról” című előterjesztésről 

 
14/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
15. Előterjesztés önkormányzati intézmények által benyújtandó pályázatok 
támogatásáról 
 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
az „önkormányzati intézmények által benyújtandó pályázatok támogatásáról” című 

előterjesztésről 

 
15/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
16. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek hőfogyasztásának 
szabályozását célzó felújításáról, korszerűsítéséről szóló 19/2008.(IV.26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Bajzik Imre igazgató: részletesen ismertette a Műszaki Bizottság ülésén elhangzott és a 
bizottság által jóváhagyott módosító javaslatokat. 
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Tóth István képviselő: kérte a Pénzügyi Bizottság tagjait, hogy az ismertetett módosító 
javaslatokat fogadják el. 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „iparosított technológiával épített lakóépületek hőfogyasztásának szabályozását célzó 

felújításáról, korszerűsítéséről szóló 19/2008.(IV.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról” című előterjesztésről 

 
16/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a rendeletmódosítás elfogadását azzal a módosítással támogatja, hogy 
kerüljenek törlésre a rendeletmódosítás mellékletét képező pályázati felhívásból az alábbi 
szövegrészek: 

V.1.4. h./  hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a Polgármesteri Hivatal folytassa le a 
közbeszerzési-, beszerzési eljárást. 

VI. 10. f./ a közbeszerzési eljárás költségeit, amennyiben a pályázat szerinti beruházás a 
Kbt. hatálya alá esik, vagy a pályázó önként vállalta a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását, illetve a közbeszerzés nélküli eljárás lefolytatásának költségeit; 

VIII. 2. Önkormányzat a hozzá benyújtott pályázat esetében igényelt támogatást akkor 
ítéli oda, ha – a pályázó megbízása alapján, nevében eljárva – a kivitelező 
kiválasztásában részt vesz. Az Önkormányzat a vállalkozói ajánlatok 
versenyeztetése során – értékhatártól függően – a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint, vagy közbeszerzés 
hiányában beszerzési szabályzata szerint jár el. 

 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
17. Előterjesztés az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-
megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 
12/2008.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Jurmann Béla tanácsnok: Az önkormányzat 2 főt delegál a pályázatok elbírálásához. Van 
már döntés arról, hogy ki lesz az a két fő? 
Bajzik Imre igazgató: Erről még nincs döntés. 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
az „iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-megtakarítást 
eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 12/2008.(III.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztésről 

 
17/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a rendeletmódosítás elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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18. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról, Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 
 
Jurmann Béla tanácsnok: A Társulási megállapodás megismerhető-e? 
Bajzik Imre igazgató: Igen, a Műszaki Igazgatóságon megtekinthető. 
 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról, Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról” című 
előterjesztésről 

 
 

18/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
19. Előterjesztés a KOTO Autóház Kft. Kaposvár, Izzó utcai ipartelepét kiszolgáló 
víziközművek átvételéről 
 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „KOTO Autóház Kft. Kaposvár, Izzó utcai ipartelepét kiszolgáló víziközművek 

átvételéről” című előterjesztésről 

 
19/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
20. Előterjesztés beruházási célprogram, illetve a beruházási program szabályzatról 
 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „beruházási célprogram, illetve a beruházási program szabályzatról” című előterjesztésről 

 
20/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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21. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 

7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztésről 

 
21/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a rendeletmódosítás elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
II. Bizottsági hatáskörben tárgyalandó napirend: 

 

22. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottságának 
2009. évi munkatervéről 
 
A munkatervhez további javaslat nem érkezett, a munkatervet a Bizottság elfogadta.  
 
3/2009. (II.19.) Pénzügyi Bizottsági határozat 
A Pénzügyi Bizottság a 2009. évi munkatervét elfogadta. 
 
Felelős: Jurmann Béla tanácsnok 
Közreműködik: Oláhné Pásztor Andrea titkár 
Határidő: értelem szerint 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
Az utolsó napirendi pont megtárgyalása előtt Jurmann Béla tanácsnok úr zárt ülést rendelt el. 
 
Kaposvár, 2009. február 19.  
 
 
 
 
 Oláhné Pásztor Andrea  Jurmann Béla  
 titkár  tanácsnok 


