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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 2009. 
április 23-án a kaposvári Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.  
 
8/2009. (IV.23.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
A Bizottság felveszi napirendjére az alábbi előterjesztéseket: 

 

1. Előterjesztés költségvetési átcsoportosításról, illetve pótelőirányzatok jóváhagyásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Molnár György igazgató 

 

2. Kiegészítés az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztéshez 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Molnár György igazgató 

 

Szavazati arány: 11 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 
I. A 2009. április 23-ai közgyűlés napirendjei: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester     

Közreműködik: Molnár György igazgató     

 

2. Előterjesztés a szociális város-rehabilitációs pályázatról és az ahhoz kapcsolódó 
megbízási szerződés elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Tapsonyi Tünde pályázati referens 

 
3. Előterjesztés költségvetési átcsoportosításról, illetve pótelőirányzatok jóváhagyásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Molnár György igazgató 

 

4. Kiegészítés az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztéshez 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Molnár György igazgató 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról és 

előterjesztés költségvetési átcsoportosításról, illetve pótelőirányzatok jóváhagyásáról 
 

A Bizottság a két előterjesztés összevontan tárgyalta, mivel mindkettő a 2009. évi 

költségvetés módosítását érinti. 

 

Jurmann Béla tanácsnok: Többször kaptam olyan lakossági megkeresést, amiben azt kérték, 

hogy legalább a nagyobb csomópontoknál, ahol helyi autóbusz bérletet és jegyet lehet 

vásárolni, biztosítsák a bankkártyával történő fizetés lehetőségét. Javasolom, hogy a 

határozati javaslat 3. pontjában a helyi tömegközlekedési bérlet és jegyvásárlás kapcsán 

készülő tanulmány a bankkártyával történő fizetés bevezetésének vizsgálatára is térjen ki. 

Ács Tamás szakértő: A 2. pontban szerepel, hogy 5,5 millió Ft-ért plazma TV-ket tegyünk ki 

a kirakatokba. Ilyen jól állunk? Kizártnak tartom, hogy az emberek ezért megállnak, és ott 

tájékozódjanak a nagyberuházásokról. Akkor már inkább használjunk hangosbeszélőket, azt 

mindenki hallja, és nem kerül ennyibe. 

Molnár György igazgató: A város lakói érdeklődnek a nagyberuházások állásáról, ez lenne a 

tájékoztatás formája, önkormányzati forrásból. 

Farkas Márta szakértő: Minden beruházásnál el kell helyezni tájékoztató táblákat, erről 

bőséges információt kaphatnak az érdeklődők. Emellett ott a helyi TV és az újságok. 

Dér Tamás képviselő: Javasolom, hogy a határozati javaslat 2. pontjáról külön szavazzunk. 

Szavazati arány: 11 igen 

                                                                 0 tartózkodás 

                                                                 0 nem 

   

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
az „önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról” és a „költségvetési 

átcsoportosításról, illetve pótelőirányzatok jóváhagyásáról” című előterjesztésekről 

 

55/2009. (IV.23.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat nem támogatta. 

 

Szavazati arány: 2 igen 

                                                                 5 tartózkodás 

                                                                 4 nem 

 

A Bizottság a határozati javaslat 4. pontjában foglaltakat azzal a módosítással támogatta, hogy 

a helyi tömegközlekedésben a bérlet és jegyvásárlás kapcsán a bankkártyával történő fizetés 

bevezetésének vizsgálatára is térjen ki a tanulmány. 

 

Szavazati arány: 12 igen 

                                                                 0 tartózkodás 

                                                                 0 nem 

 

A Bizottság a határozati javaslat 1. és 3. pontjában foglaltakat támogatta. 

 

Szavazati arány: 8 igen 

                                                                 1 tartózkodás 

                                                                 2 nem 
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A Bizottság a rendeletmódosítás elfogadását támogatta. 

 

Szavazati arány: 9 igen 

                                                                 2 tartózkodás 

                                                                 1 nem 

 
2. Előterjesztés a szociális város-rehabilitációs pályázatról és az ahhoz kapcsolódó 

megbízási szerződés elfogadásáról 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 
a „szociális város-rehabilitációs pályázatról és az ahhoz kapcsolódó megbízási szerződés 

elfogadásáról” című előterjesztésről 

 

56/2009. (IV.23.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 

 

Szavazati arány: 9 igen 

                                                                 2 tartózkodás 

                                                                 0 nem 

 
3. Kiegészítés az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztéshez 
 
Molnár György igazgató: Az előző ülésen tárgyalta a Bizottság a 2008. évi zárszámadási 

rendeletet. Most a rendelet-tervezet 8. §-ának módosításáról van szó. Kérem a Bizottságot, 

hogy ezt fogadja el, és akkor a Közgyűlés is már a módosított 8.§-al tárgyalja majd a 

zárszámadási rendeletet. 
 

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

elszámolásáról” szóló előterjesztéshez készült kiegészítésről 

 
57/2009. (IV.23.) Pénzügyi Bizottsági vélemény 
A Bizottság a rendelet-tervezet 8. §-ának módosítását támogatta. 

 

Szavazati arány: 11 igen 

                                                                 0 tartózkodás 

                                                                 0 nem 

 
Kaposvár, 2009. április 23. 
 

 
 
 
 
 Oláhné Pásztor Andrea  Jurmann Béla  
 titkár  tanácsnok 


