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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 2009. 
március 24-én a kaposvári Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.  
 
4/2009. (III.24.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
A Bizottság felveszi napirendjére az alábbi előterjesztéseket: 
 
1. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft új ügyvezetőjének megválasztásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
2. Előterjesztés pályaválasztási tanácsadás feladatellátásáról a Bárczi Gusztáv 

Módszertani Központban 
  Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
  Közreműködik:  
 
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
I. A 2009. március 24-ei rendkívüli közgyűlés napirendjei: 
 
1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló - többször módosított - 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évre szóló 

közfoglalkoztatási tervéről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
         Hartner Rudolf Városgondnokság-vezető 

 

3. Előterjesztés az óvodahálózat átszervezéséről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
4. Előterjesztés az általános iskolahálózat átszervezéséről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
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5. Előterjesztés a kollégiumi hálózat hatékonyabb kihasználásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
6. Előterjesztés a Füredi úti volt katonai lőtér területének energetikai célú 

hasznosításáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
7. Előterjesztés támogatási igények benyújtásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 
8. Előterjesztés a Deseda Ingatlanforgalmazó Kft tulajdonosi döntést igénylő kérdéseiről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
9. Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(III.3.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
10. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft új ügyvezetőjének megválasztásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
11. Előterjesztés pályaválasztási tanácsadás feladatellátásáról a Bárczi Gusztáv 

Módszertani Központban 
  Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
  Közreműködik:  
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(III.3.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Molnár György igazgató: A rendelet-tervezet 1. § (2) bekezdésében pontosítani szükséges a 
számadatokat, mégpedig úgy, hogy a forrás-kiegészítő hitel összege helyesen: 5.612.389 eFt, 
melyből felhalmozási célú hitel 4.423.748 eFt, a folyószámla hitel összege helyesen: 234.909 
eFt. 3 módosító indítvány hangzott el a korábbi bizottsági üléseken, amelyekről a Pénzügyi 
Bizottságnak is szavaznia kell. A Műszaki Bizottság javasolta, hogy az út-, híd-, járda 
felújítási programhoz kerüljön be egy plusz sorban a műszaki ellenőrzés, ezt előterjesztő is 
támogatja. A tervet nem igénylő munkákhoz az ajánlattételi felhíváshoz szükséges műszaki 
tartalmat meghatározó munkarész elkészítésére vonatozóan kerüljön be egy plusz sor, 
előterjesztő ezt is támogatja. A Műszaki Bizottság javasolta továbbá, hogy plusz sorként 
kerüljön be a 2006. évi burkolat felújítási munkáknál elmaradt csapadékvíz elvezetési 
problémák rendbetétele. Itt előterjesztő azt javasolja, hogy erről most csak elvi döntést hozzon 
a Közgyűlés, a feladatok kerüljenek felmérésre, készüljön el azok előzetes költségbecslése, 
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szükség esetén tervezése. Az így előkészített feladatokról a Közgyűlés a költségvetési 
rendelet következő módosításakor döntsön. 
 

 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 

az „Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(III.3.) önkormányzati rendelet 
módosításáról” című előterjesztésről 

 
23/2009. (III.24.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel támogatta, hogy a 2006. 
évi útfelújítási munkák kapcsán elmaradt csapadékvíz-elvezetési feladatok kerüljenek 
felmérésre, készüljön el azok előzetes költségbecslése, szükség esetén tervezése. Az így 
előkészített feladatokról a Közgyűlés a költségvetési rendelet következő módosításakor 
döntsön. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                 0 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
 
A Bizottság a rendeletmódosítás elfogadását azzal a módosítással támogatta, hogy a forrás-
kiegészítő hitel összege helyesen: 5.612.389 eFt, melyből felhalmozási célú hitel 4.423.748 
eFt. A folyószámla hitel összege helyesen: 234.909 eFt. A Bizottság javasolja a 
rendelettervezet mellékletét kiegészíteni  
- a műszaki ellenőrzési feladatokkal, 
- a tervet nem igénylő munkák esetén – az ajánlattételi felhíváshoz szükséges - műszaki 

tartalom meghatározásával. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló - többször módosított - 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 

a „személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló - 
többször módosított - 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról” című 

előterjesztésről 

 
24/2009. (III.24.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a rendeletmódosítás elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évre szóló 
közfoglalkoztatási tervéről 

 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évre szóló közfoglalkoztatási 

tervéről” című előterjesztésről 

 
25/2009. (III.24.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
4. Előterjesztés támogatási igények benyújtásáról 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „támogatási igények benyújtásáról” című előterjesztésről 

 
26/2009. (III.24.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Előterjesztés a Füredi úti volt katonai lőtér területének energetikai célú 

hasznosításáról 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Füredi úti volt katonai lőtér területének energetikai célú hasznosításáról” című 

előterjesztésről 

 
27/2009. (III.24.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6. Előterjesztés a Deseda Ingatlanforgalmazó Kft tulajdonosi döntést igénylő kérdéseiről 
 
Tálos Krisztián képviselő: A jelenlegi ügyvezetőnek mennyi a havi jövedelme? Határozott 
idejű munkaszerződése van, tudomásom szerint, ha ezt megszüntetjük, végkielégítést kell 
fizetni. Ez valóban így van? 
Jurmann Béla tanácsnok: Hány pályázó volt? 
Molnár György igazgató: A Deseda Kft. jelenlegi ügyvezetője Oláh József, aki az SCD által 
megbízott személy, jelenleg semmilyen díjazást ezért a feladatért nem kap, így végkielégítést 
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sem kell neki fizetnünk. Az új ügyvezető személyére előterjesztő tett javaslatot, én nem tudok 
más pályázóról, ő egyébként a Taszár Airport Kht. ügyvezető igazgatója. 
Jurmann Béla tanácsnok: Az előterjesztésben és a pályázati anyagában az olvasható, hogy 
jelenleg kaposvári, de nem helyi kötődésű. Nem értem igazán, hogy hogyan került látókörbe. 
Úgy látszik, hogy a városban nem tudunk alkalmas személyt találni erre a posztra. Mindig 
elhangzik, hogy milyen fontos a munkahelyteremtés, de ezekkel nem a kaposváriaknak adunk 
munkát, ez így nincs ezzel a célkitűzéssel szinkronban. Ezt én így nem tudom támogatni.  
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Deseda Ingatlanforgalmazó Kft tulajdonosi döntést igénylő kérdéseiről” című 

előterjesztésről 

 
28/2009. (III.24.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
7. Előterjesztés az óvodahálózat átszervezéséről 
 
Tálos Krisztián képviselő: Van-e minden óvodának karbantartója, pénzügyi és 
adminisztratív feladatokat ellátó alkalmazottai? Hogyan változik ez az integrációban? 
Stickel Péter igazgató: A karbantartási és pénzügyi feladatokat évek óta az Óvodai 
Gondnokság látja el, ez az integráció után is így marad. 
 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
az „óvodahálózat átszervezéséről” című előterjesztésről 

 
29/2009. (III.24.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
8. Előterjesztés az általános iskolahálózat átszervezéséről 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
az „általános iskolahálózat átszervezéséről” című előterjesztésről 

 
30/2009. (III.24.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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9. Előterjesztés a kollégiumi hálózat hatékonyabb kihasználásáról 
 
Jurmann Béla tanácsnok: Készült-e felmérés arra vonatkozóan, hogy a kollégiumok 
felújítása mennyibe kerülne? Történt-e erre vonatkozóan valamilyen költségbecslés? 
Stickel Péter igazgató: A Műszaki Igazgatóság adatai szerint a Virág u-i kollégium felújítása 
500 millió Ft-ba, a Damjanich u-i kollégium felújítása 1,2 milliárd Ft-ba kerülne. Ez utóbbinál 
a felújítással egy korszerűbb, a mai igényeknek megfelelő kollégium kerülne kialakításra, ami 
azonban férőhely csökkenéssel is együtt jár. 
Kocsis Ferenc szakértő: Ha jobbak lennének a körülmények, akkor több gyerek lenne, vagy 
nincs is több gyerek? 
Stickel Péter igazgató: A térítési díjak emelkedése jelentősen befolyásolja a vidéki gyerekek 
számára a kollégium igénybevételét. A települési önkormányzatok ugyanis megvásárolják a 
bejáró gyerekeknek a bérletet, így a gyerek számára olcsóbb a bejárás, mint a kollégiumi 
bentlakás. 
Jurmann Béla tanácsnok: A Zichy kollégiumában milyen műszaki állapotok vannak? 
Stickel Péter igazgató: Valamivel konszolidáltabb állapotok vannak, de erre is kellene és 
érdemes is pénzt áldozni. 
Jurmann Béla tanácsnok: Többször elmondtuk már, hogy jó lenne az intézmények műszaki 
állapotát felmérni, ha ez a korábbiakban megtörtént volna, akkor most tisztában lennénk 
azzal, hogy milyen terhet jelent ezeknek a kollégiumoknak a felújítása. 
 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „kollégiumi hálózat hatékonyabb kihasználásáról” című előterjesztésről 

 
31/2009. (III.24.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
10. Előterjesztés a pályaválasztási tanácsadás feladatellátásáról a Bárczi Gusztáv 

Módszertani Központban 
 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „pályaválasztási tanácsadás feladatellátásáról a Bárczi Gusztáv Módszertani 

Központban” című előterjesztésről 

 
32/2009. (III.24.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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11. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft új ügyvezetőjének megválasztásáról 
 
Molnár György igazgató: A határozati javaslatban az ügyvezető javasolt bére nettó 350 ezer 
Ft, ez kimaradt a mondatból. 
Jurmann Béla tanácsnok: Hány pályázó volt? A kiválasztott személy jogi végzettségű, 
dolgozott külföldön is, van-e nyelvvizsgája? Milyen egyéb, béren kívüli juttatásokra 
számíthat? 
Molnár György igazgató: Nincs információm arról, hogy hogyan történt a személy 
kiválasztása, Polgármester úr tud erre válaszolni. Megbízása esetén a bérét fogja kapni, más 
díjazásról nem tudok. 
Jurmann Béla tanácsnok: Az illető hölgy budapesti, hogyan történik az itteni 
munkavégzése? 
Molnár György igazgató: Én is most tudtam meg, hogy kaposváriak a szülei, így az itt 
tartózkodása megoldható. 
Kocsis Ferenc szakértő: Nekem az a véleményem, hogy nem Kaposváron, de az országban 
sem sok ilyen végzettségű és ilyen kapcsolatokkal rendelkező személy lehet. Szerintem igenis 
alkalmas erre a posztra. 
Jurmann Béla tanácsnok: A belvárosi rekonstrukció beruházáshoz kerestünk vezetőt, nem 
hiszem, hogy ebben a munkában a külkapcsolatok előnyt jelentenek. Továbbra sem tudom 
elfogadni azt, hogy Kaposváron nem találunk olyan személyt, aki erre a feladatra alkalmas. 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Kaposvári Városfejlesztési Kft új ügyvezetőjének megválasztásáról” című 

előterjesztésről 

 
33/2009. (III.24.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel támogatta, hogy a 
Közgyűlés a társaság ügyvezetőjévé 2009. május 1-től határozatlan időre dr. Loncsár 
Krisztinát választja meg munkajogviszony keretében nettó 350.000 Ft személyi alapbér 
megállapítása mellett. 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
Kaposvár, 2009. március 24. 
 
 
 
 
 Oláhné Pásztor Andrea  Jurmann Béla  
 titkár  tanácsnok 


