
H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Bizottsági jegyzőkönyvek\2009 II\20090416_pen.doc 
2009.05.12. 9:15         Oláhné Pásztor Andrea             1 / 13 
 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  

NYÍLT  ÜLÉS 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 2009. 
április 16-án a kaposvári Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt ülésén. 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.  
 
5/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
A Bizottság felveszi napirendjére az alábbi előterjesztéseket: 
 
1. Előterjesztés a Keleti Ipari Park bővítés telektömbjében lévő ingatlanok belterületbe 

vonásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 

2. Előterjesztés a kaposvári kistérség iskolapszichológusi ellátásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
I. A 2009. április 23-ai közgyűlés napirendjei: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2008. évi 

pénzmaradvány megállapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
2. Előterjesztés a rendeletek hatályosulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
                          dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
3. Előterjesztés önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
4. Tájékoztató a 2008. évi közbeszerzésekről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Buzsáki Judit közbeszerzési referens 
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5. Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat és a Beszerzési Szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Buzsáki Judit közbeszerzési referens 

 
6. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004.(XI.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 

 
7. Előterjesztés a Piac-Vásárcsarnok átalakításához szükséges üzletek, pavilonok 

tulajdonjogának megszerzéséről, illetve kisajátításáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
8. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola távfűtésre kapcsolásáról 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
9. Előterjesztés Kaposvár, Fő u. 7. szám alatti a kaposvári ingatlan-nyilvántartásban 

322/1/B/9 hrsz. alatt lévő helyiség hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
10. Előterjesztés a Kaposvár, Sávház alatt lévő helyiség hasznosításáról 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester   
 Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
11. Előterjesztés a Kaposvár, Füredi u. 45-47. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester   
 Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
12. Előterjesztés Kaposvár, Nyár u. 1. szám alatti ingatlan bontásáról 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
13. Előterjesztés a Kaposvári Autókiállítás térítésmentes közterület használatáról 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
14. Előterjesztés Kaposvár, Nyár utca 23. szám alatti telephelyen lévő 7192/11 hrsz-ú 

ingatlan értékesítéséről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
15. Előterjesztés Taszár Airport Kht. megszüntetéséről 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
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16. Előterjesztés az intézményi konyhák üzemeltetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
17. Előterjesztés a Kapos TV 2008. évi beszámolójának és a 2009. évi üzleti tervének 

elfogadásáról, a vezető tisztségviselők díjazásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
18. Előterjesztés a Keleti Ipari Park bővítés telektömbjében lévő ingatlanok belterületbe 

vonásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 

19. Előterjesztés a kaposvári kistérség  iskolapszichológusi ellátásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
ZÁRT ÜLÉS: 
 
20. Előterjesztés Faragó István és felesége Kaposvár, Zrínyi M. u. 4. fszt. 3. sz. alatti 

bérlakás vásárlók vételár hátralékának rendezéséről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
II. Bizottsági hatáskörben tárgyalandó napirendek: 

 

21. Előterjesztés összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2008. évről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
Kováts Imre képviselő: Az általam benyújtott és kiosztásra került előterjesztéssel 
kapcsolatosan a következőket szeretném elmondani. Véleményem szerint az ÖKO Programra 
benyújtott pályázatok elbírálása el fog húzódni. A beadási határidő 2009. június 30. Ha későn 
bírálják el a pályázatokat, annak két veszélye is van: ha fűtési idény megkezdése előtt 
kerülnek jóváhagyásra, annyira fel fognak torlódni a munkák, hogy a megyén kívüli cégekkel 
tudjuk majd elvégeztetni őket. Ha még később kerülnek elbírálásra a pályázatok, akkor ebben 
az évben már nem is tudjuk elvégeztetni őket. Most kaptam azt az információt, hogy a 
pályázatok nagyobb része kapcsán már pozitív döntés született, így a benyújtott 
előterjesztésemben leírtakkal szemben mindössze 2-3 millió Ft előfinanszírozásáról lenne szó. 
Véleményem szerint folyamatosan e kell kezdeni a kivitelezéseket, és a pénzünket majd 
behajtjuk a minisztériumon. Kérem, hogy a Bizottság vegye fel napirendjére az előterjesztés 
tárgyalását, mert a Közgyűlés a Bizottsági vélemény nélkül nem tudja azt tárgyalni. 
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6/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
A Bizottság felveszi napirendjére az alábbi előterjesztést: 
 
1. Képviselői előterjesztés az ÖKO Program keretében történő fűtéskorszerűsítés 

önkormányzati előfinanszírozásáról 
 Előterjesztő: Kováts Imre képviselő 
 
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2008. évi 
pénzmaradvány megállapításáról 
 
Molnár György igazgató: A határozati javaslat 3. pontja alapján a Városi Fürdő részére a 
2008. évi szabad pénzmaradványa terhére 13,5 millió Ft a határozati javaslatban nevesített két 
célra visszahagyásra kerülne. Emellett kérik további 925 ezer Ft biztosítását a 
gyermekmedence helyreállítására. Előterjesztő kéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően 
támogassák a határozati javaslatot. A beszámoló kapcsán célvizsgálatot kértünk az intézményi 
pénzmaradványokra vonatkozóan, a megállapítások kiértékelése még folyamatban van. 
Emellett csak részleges, bizonyos intézményeket érintő vizsgálatok történtek, célszerű lenne 
azonban kiterjeszteni a többi intézményre is. Ezek lefolytatásáig az intézményeket érintően 
konkrét javaslatot nem teszünk. 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
az „önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2008. évi pénzmaradvány 

megállapításáról” című előterjesztésről 

 
34/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását az alábbi módosítással támogatta: 
„3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Uszoda és 
Gyógyfürdő 2008. évi szabad pénzmaradványa terhére a barlangcsúszda nyomvonala 
módosításának, valamint a gyermek medence fölé árnyékoló megépítésének nettó bekerülési 
költségére 13.573 e Ft felhasználását, gyermekmedence helyreállítására további 925 eFt 
felhasználását engedélyezi, és az intézmény szabad pénzmaradványának a fenti beruházások 
bekerülési költségével csökkentett és az intézményi szabad pénzmaradvány vizsgálatára 
elrendelt célvizsgálat megállapításaival korrigált összegét elvonja.”  
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                 3 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
 
A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                 3 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
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2. Előterjesztés a rendeletek hatályosulásáról 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „rendeletek hatályosulásáról” című előterjesztésről 

 
35/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság 

- a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1997. (I.21.) 
önkormányzati rendelet módosítását, 

- az önkormányzati biztosról szóló 21/1997. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosítását, 
- a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X. 1.) 

önkormányzati rendelet módosítását, 
- a sportról szóló 66/2001. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítását, 
- a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet 

módosítását, 
- a szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítását 

 támogatta. 
 
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                 0 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
 
 
3. Előterjesztés az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról 

 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 

az „önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról” című előterjesztésről 

 
36/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                 0 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
 
 
4. Előterjesztés a 2008. évi közbeszerzésekről 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „2008. évi közbeszerzésekről” című tájékoztatóról 

 
37/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                 2 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
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5. Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat és a Beszerzési Szabályzat módosításáról 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Közbeszerzési Szabályzat és a Beszerzési Szabályzat módosításáról” című 

előterjesztésről 

 
38/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                 0 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
 
6. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004.(XI.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 

az „egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004.(XI.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztésről 

 
39/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                 0 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
 
A Bizottság a rendeletmódosítás elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                 0 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
 
7. Előterjesztés a Piac-Vásárcsarnok átalakításához szükséges üzletek, pavilonok 
tulajdonjogának megszerzéséről, illetve kisajátításáról 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Piac-Vásárcsarnok átalakításához szükséges üzletek, pavilonok tulajdonjogának 

megszerzéséről, illetve kisajátításáról” című előterjesztésről 

 
40/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                 0 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
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8. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola távfűtésre kapcsolásáról 

 

Tálos Krisztián képviselő: A Vagyonkezelő Zrt. önkormányzati tulajdonú. A 8,5 millió Ft, 
amit ő erre költ, ugyanolyan, mintha az önkormányzat fizetné. Tulajdonképpen egyik 
zsebünkből a másikba tesszük a pénzt. Ez nem fog megjelenni valós eredményként a 
városnál. 
Molnár György igazgató: A Vagyonkezelő Zrt. jól felfogott üzleti érdeke is azt kívánja, 
hogy a távfűtési rendszert korszerűsítse, bővítse. Ezt ők kezdeményezték, kidolgoztak egy 
rendszert, ennek első lépése lenne a II. Rákóczi F. Általános Iskola rákapcsolása a távfűtésre. 
Tálos Krisztián képviselő: Úgy tudom, hogy elindult egy fűtéskorszerűsítési program, 
amiben önkormányzatok is részt vehetnek, és ami 30-70 %-os finanszírozást biztosít. 
Célszerű lenne, ha ez alapján az önkormányzat végezné ezt a beruházást, így 
megspórolhatnánk a 8,5 millió Ft egy részét. 
Bajzik Imre igazgató: Valóban van ilyen pályázat, de feltétel, hogy megújuló energia 
továbbítására szolgáló rendszerek korszerűsítését végezze el a pályázó. Majd a Cukorgyári 
biomassza vezetékre fogunk pályázni. 
Jurmann Béla tanácsnok: Magam is kezdeményeztem tavaly a ezt a fajta elmozdulást a 
Vagyonkezelőnél, mivel tudtam a problémákat az intézménynél. Jó, hogy ilyen gyorsan 
tudtak megoldást a problémákra. 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola távfűtésre kapcsolásáról” című előterjesztésről 

 
41/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                 0 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
 
 
9. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 7. szám alatti a kaposvári ingatlan-nyilvántartásban 
322/1/B/9 hrsz. alatt lévő helyiség hasznosításáról 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Kaposvár, Fő u. 7. szám alatti a kaposvári ingatlan-nyilvántartásban 322/1/B/9 hrsz. 

alatt lévő helyiség hasznosításáról” című előterjesztésről 

 
42/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                 0 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
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10. Előterjesztés a Kaposvár, Sávház alatt lévő helyiség hasznosításáról 
 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Kaposvár, Sávház alatt lévő helyiség hasznosításáról” című előterjesztésről 

 
43/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                 0 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
 
 
 
11. Előterjesztés a Kaposvár, Füredi u. 45-47. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról 
 
Tálos Krisztián képviselő: Véleményem ugyanaz, mint az előbb, egyik zsebből a másikba 
tesszük a pénzt. 
 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Kaposvár, Füredi u. 45-47. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról” című előterjesztésről 

 
44/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                 0 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
 
 
12. Előterjesztés a Kaposvár, Nyár u. 1. szám alatti ingatlan bontásáról 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Kaposvár, Nyár u. 1. szám alatti ingatlan bontásáról” című előterjesztésről 

 
45/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                 0 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
 
 
13. Előterjesztés a Kaposvári Autókiállítás térítésmentes közterület használatáról 
 
Csutor Ferenc képviselő: Hány kiállító lesz? 
Sárdi Péter igazgató: Valamennyi kaposvári autókereskedő. 
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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Kaposvári Autókiállítás térítésmentes közterület használatáról” című előterjesztésről 

 
46/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                 0 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
 
14. Előterjesztés a Kaposvár, Nyár utca 23. szám alatti telephelyen lévő 7192/11 hrsz-ú 
ingatlan értékesítéséről 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Kaposvár, Nyár utca 23. szám alatti telephelyen lévő 7192/11 hrsz-ú ingatlan 

értékesítéséről” című előterjesztésről 

 
47/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                 0 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
 
 
15. Előterjesztés a Taszár Airport Kht. megszüntetéséről 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Taszár Airport Kht. megszüntetéséről” című előterjesztésről 

 
48/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                 0 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
 
16. Előterjesztés az intézményi konyhák üzemeltetéséről 
 
Tálos Krisztián képviselő: Van-e lehetőség arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a kaposvári 
cégeket előnyben részesítsük, például a kaposvári székhely, telephely vagy tulajdon alapján? 
Szabhatjuk-e azt feltételként, hogy a működtetés során bizonyos %-ban magyar 
alapanyagokat használjon? 
Molnár György igazgató: Nem tehetünk semmiféle megkülönböztetést a pályázók között. 
Uniós közbeszerzési eljárás lesz az értékhatár miatt. 
Kováts Imre képviselő: Az egyetlen lehetőség az lehet, ha az ajánlati felhívás úgy kerül 
megfogalmazásra, hogy a kaposvári cégek adottságaira épüljön. 
Molnár György igazgató: Véleményem szerint nincs is ilyen nagyságrendű kaposvári cég. 
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Jurmann Béla tanácsnok: Illetve még egy lehetőség lenne: ha önkormányzati tulajdonú 
céget hoznánk létre. Ezt egyébként tárgyalja is az előterjesztés. Én azt gondolom, hogy talán 
érdemes lenne még ezt az utat is nyitva hagyni, még akkor is, ha ez közel 170 millió Ft-ba 
kerülne. 
Tóth István képviselő: Az önkormányzati tulajdonú céggel kapcsolatosan megjegyezném, 
hogy még ha minimális mértékben is, de kifelé is szolgáltatna, így az is közbeszerzés 
kötelessé válna. 
Jurmann Béla tanácsnok: A 2. bekezdés érdekes hangvételű, ennél számomra árnyaltabb a 
kép, óvatosabban bántam volna a megfogalmazással. Voltak azért problémák az 
üzemeltetéssel az elmúlt 5 évben. 
Kováts Imre képviselő: Véleményem szerint fel kellene hívni a figyelmet arra, hogy a 
pályázatok elbírálása során nehogy megint egy vállalhatatlan ajánlatot hirdessünk ki 
nyertesnek. 
Jurmann Béla tanácsnok: Úgy gondolom, hogy tanultunk az előző évek tapasztalataiból, a 
bíráló bizottság feladata lesz, hogy reálisan értékelje a pályázatokat. 
 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
az „intézményi konyhák üzemeltetéséről” című előterjesztésről 

 
49/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                 2 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
 
17. Előterjesztés a Keleti Ipari Park bővítés telektömbjében lévő ingatlanok belterületbe 
vonásáról 
 
Tálos Krisztián képviselő: Miért van ekkora különbség a tervezett és a módosított 
előirányzat között? 
Sallay Attiláné irodavezető: Eredetileg a nagyobb összegű kifizetéseket 2010. évre 
terveztük, mivel későbbi szerződéskötésre számítottunk. A kifizetések jelentős részét előre 
kell hozni 2009. évre, hogy ki tudják fizetni ezeket a költségeket. 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Keleti Ipari Park bővítés telektömbjében lévő ingatlanok belterületbe vonásáról” című 

előterjesztésről 

 
50/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                 0 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
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18. Előterjesztés a kaposvári kistérség  iskolapszichológusi ellátásáról 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „kaposvári kistérség  iskolapszichológusi ellátásáról” című előterjesztésről 

 
51/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                 0 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
 
19. Képviselői előterjesztés az ÖKO Program keretében történő fűtéskorszerűsítés 
önkormányzati előfinanszírozásáról 
 
Tóth István képviselő: A pályázat benyújtásáról vagy befogadásáról szóló értesítés után 
kezdhető meg saját kockázatra a beruházás? 
Kováts Imre képviselő: A pályázat benyújtás szerepel a kiírásban, annak a szövegét idéztem 
az előterjesztésemben. 
Bajzik Imre igazgató: Arról van szó, hogy a 2008. évben meghirdetett pályázat határidejét 
módosították. A benyújtott 9 db pályázat közül 2-t támogatásra javasoltak, de még nem írták 
alá a támogatási döntést, valószínűleg pénzhiány miatt. A többiről megjelent a támogató 
döntés. Ahol már megkapják a támogatási döntést, ott minden további nélkül megkezdhető a 
kivitelezés. Így a 2008. évi pályázatok vonatkozásában okafogyottá vált a képviselő úr 
javaslata. Ez év 04. 30-ig kell a pályázatokat benyújtani az önkormányzathoz, ezekkel tudunk 
pályázni 06. 30-ig a minisztériumhoz. Nem tudjuk még, hogy hány pályázat fog érkezni és 
milyen összeggel. 
Kováts Imre képviselő: Én ezekről a konkrét támogató döntésekről nem tudtam. 
Természetesen ez más megvilágításba helyezi a kérdést. Azt is el tudom fogadni, hogy elvi 
döntést hozzon a Közgyűlés, és majd a 2009. 04. 30-ig illetve 06. 30-ig benyújtott pályázatok 
befogadását követően térjünk vissza a téma tárgyalására. Most is az a véleményem, hogy a 
hivatalos, pénzt is utaló nyilatkozatok késni fognak, így szükséges lehet a támogatások 
megelőlegezése. 
Tóth István képviselő: Támogatom ezt a módosító javaslatot, a júniusi ülésen tárgyaljunk 
erről. Az a kérdés, hogy beleférhet-e a felújítás még a fűtési szezon megkezdése előtti 
időszakba, mert ha nem, akkor szintén nincs értelme a megelőlegezésnek. 
Kováts Imre képviselő: Szerintem beleférhet, ezek nem olyan nagy munkák. 
Somogyvári Lajos képviselő: Az is kérdés, hogy ez pénzügyileg lehetséges-e? 06. 30-ig kell 
beadni a pályázatokat, azoknak is mi adjunk pénzt, akik nem nyernek? Szerintem csak 
szeptemberben lehet erről tárgyalni, amikor már ismerjük a konkrét döntéseket. 
Jurmann Béla tanácsnok: Úgy tudom, hogy az eredeti határidő azért lett csúsztatva, mert 
nem érkezett elegendő pályázat, nem merítették ki a keretet. 
Kováts Imre képviselő: Továbbra is az a véleményem, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetre 
tekintettel a kormány úgy fogja a pályázatokat elbírálni, hogy 2009. évben már ne kelljen 
kifizetni ezeket a támogatásokat. 
Bajzik Imre igazgató: Megjegyzem, hogy a befogadás még nem jelenti a formai és tartalmi 
értékelést, nem jelenti a támogatás biztosítását. Emellett elsősorban a budapesti távfűtési 
rendszer rendbetételét célozza ez a pályázat, nem a vidéki városokra lett kitalálva. Éppen ezért 
bizonytalan a pályázatok támogatása. 
Tóth István képviselő: Mi a Hivatal álláspontja? 
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Molnár György igazgató: Polgármester úrnak is az a véleménye, hogy most okafogyott a 
téma tárgyalása. 
Kováts Imre képviselő: El tudom fogadni azt is, hogy a konkrét összegek ismeretében 
júniusban térjünk vissza a téma tárgyalására. 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
az „ÖKO Program keretében történő fűtéskorszerűsítés önkormányzati 

előfinanszírozásáról” című képviselői előterjesztésről 

 
52/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság az előterjesztő egyetértésével úgy döntött, hogy támogatja az önkormányzati 
előfinanszírozás gondolatát, azonban a konkrét, finanszírozandó feladatok meghatározására – 
elsősorban a 2009. április 30. határnappal beadásra kerülő pályázatok vonatkozásában – a 
2009. júniusi Pénzügyi Bizottsági ülésen tér vissza. 
 
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                 1 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
 
20. Előterjesztés a Kapos TV 2008. évi beszámolójának és a 2009. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, a vezető tisztségviselők díjazásáról 
 
Jurmann Béla tanácsnok: Módosító javaslatot tennék. Az előterjesztő javaslata az, hogy a 
vezető tisztségviselők díjazását fagyasszuk be. Én azt javasolom, hogy a tisztségviselők 
díjazásánál is érvényesítsünk 10 %-os csökkentést. 
Molnár György igazgató: Az előterjesztésben leírtak szerint kérjük elfogadni. 
 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 3 igen 
                                                                 5 tartózkodás 
                                                                 5 nem 
A Bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „Kapos TV 2008. évi beszámolójának és a 2009. évi üzleti tervének elfogadásáról, a 

vezető tisztségviselők díjazásáról” című előterjesztésről 

 
53/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                 1 tartózkodás 
                                                                 0 nem 
 
21. Előterjesztés összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2008. évről 
 
Jurmann Béla tanácsnok: Az anyagban leírják, hogy voltak olyan tényezők, amik 
hátráltatták a munkát, például a Színház igazgató váltása. Ez miért hátráltató tényező? 
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Merganczné Horváth Helga ellenőrzési irodavezető: Arra kívántunk utalni, hogy kaptunk 
olyan sürgős munkákat, amikről ellenőrzési jelentés nem készült, de ezeket is el kellett 
végezni, és emiatt csúsztak az ellenőrzések. Az ellenőrzési iroda létszáma teljes mértékben 
feltöltött, így rendben elvégezhetőek a feladatok. 
 
7/2009. (IV.16.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és elfogadta 
a 2008. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 
2008. évben lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól a Polgármesteri Hivatal igazgatóit, 
illetve a költségvetési szervek vezetőit tájékoztassa. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Merganczné Horváth Helga irodavezető 
Határidő:   2009. április 30. 
 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A következő napirend tárgyalása előtt Jurmann Béla tanácsnok úr zárt ülést rendelt el. 
 
Kaposvár, 2009. április 16. 
 
 
 
 
 
 Oláhné Pásztor Andrea  Jurmann Béla  
 titkár  tanácsnok 


