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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 2010. 
április 22-én a kaposvári Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.  
 
46/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága felvette napirendjére az  
alábbi előterjesztéseket: 
 
1. Előterjesztés a BITT Kft. részletfizetési kérelméről 
    Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
    Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
2. Előterjesztés pályázat benyújtásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Hivatásos Tűzoltósága részére gépjárműfecskendők beszerzésének támogatására 
    Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
    Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
3. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 
    Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
    Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
4. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 4. sz. alatt levő STÜHMER Kávézó hasznosításáról 
    Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
    Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
I. A 2010. április 28-i közgyűlés napirendjei: 
 
1. Előterjesztés a Kapos Televízió 2009. évi beszámolójának és 2010. évi üzleti tervének 

elfogadásáról, a vezető tisztségviselők díjazásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Molnár György igazgató 
  Meghívott:  Katona József igazgató 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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3. Előterjesztés a Kaposvári Agóra Kulturális Központ létrehozásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

4. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló - többször módosított - 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

  Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 

5. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

  Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 
 
6. 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 igaz gató 
 

7. Előterjesztés a Borostyánvirág Alapítvánnyal a családok átmeneti ellátása érdekében 
kötött feladatellátási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
8. Előterjesztés a 2. számú gyermek háziorvosi körzet (Pécsi u. 32.) ellátásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 

 
9. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2009. évben benyújtott 

pályázatokról és azok eredményéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 
10. Tájékoztató a 2009. évi közbeszerzésekről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
11. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek hőfogyasztásának 

szabályozását célzó felújításának, korszerűsítésének támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

12. Előterjesztés az "M9" Térségi Fejlesztési Tanács munkájában történő részvételről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
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13. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 
kizárandó tagönkormányzatokról, és a Társulási Megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 
14. Előterjesztés Klebelsberg Kollégiumnál tervezett napkollektorok elhelyezése 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

15. Előterjesztés a távhőellátó rendszer bővítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

16. Előterjesztés az új piac és vásárcsarnok üzemeltetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
17. Előterjesztés a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft üzletrészének esetleges 

megvásárlásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
18. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
19. Előterjesztés a BITT Kft. részletfizetési kérelméről 
    Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
    Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
20. Előterjesztés pályázat benyújtásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Hivatásos Tűzoltósága részére gépjárműfecskendők beszerzésének támogatására 
    Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
    Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
21. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 
    Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
    Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
22. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 4. sz. alatt levő STÜHMER Kávézó hasznosításáról 
    Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
    Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
II. Bizottsági hatáskörben tárgyalandó napirend: 
 
23. Előterjesztés a 2009. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a Kapos Televízió 2009. évi beszámolójának és 2010. évi üzleti tervének 

elfogadásáról, a vezető tisztségviselők díjazásáról 
 
47/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kapos  
Televízió 2009. évi beszámolójának és 2010. évi üzleti tervének elfogadásáról, a vezető 
tisztségviselők díjazásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
 
Molnár György igazgató: Az Oktatási Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. Azt a 
módosító javaslatot hagyták jóvá, hogy a Közgyűlés a céltartalékba helyezett 100.000 eFt-os 
keretösszeg terhére biztosítson 2.000 eFt-ot az Oktatási Bizottság hatáskörében történő 
felhasználásra az iskolai erőszak elleni feladatokra. Ezt a módosítást polgármester úr is  
támogatja. 
Jurmann Béla tanácsnok: Az előterjesztés szövegében szerepel, hogy a 615 millió Ft-os 
Panel Plusz Hitel hitelkeretéből csupán 8 millió Ft-ot vettünk igénybe. Úgy emlékszem, hogy 
a felvételre tervezett keretösszeg ennél több volt, 900 millió Ft feletti összegről döntöttünk. A 
maradék akkor gondolom külön soron szerepel. Jó lett volna erről is írni a szövegben. 
Molnár György igazgató: Külön szerepel, mert a Sávház felújítására szerződött 264 millió 
Ft hitelkeret igénybevételének rendje eltér a másik Panel Plusz Hiteltől. A Sávházra 
szerződött hitelkeretből csak akkor lehet lehívni, ha meglesz a támogatási szerződés. 
Vajda Imréné: Az Oktatási Bizottság döntött a 2.000 eFt biztosításáról az iskolai erőszak 
elleni feladatokra. Nem vagyok biztos abban, hogy ezzel valóban meg lehet oldani a 
problémát. Az általános iskolák főigazgatójának van egy olyan elképzelése, hogy a Bartók 
Tagiskola bezárása után az ottani pedagógusok közül 1 fő a hasonló feladatok koordinálásával 
lesz megbízva. Erre kb. 1,5 millió Ft-ot használhatnak fel, talán inkább ezt az összeget kellene 
a 2 millió Ft-tal megtoldani. Az iskolák önmagukban ezt nem fogják tudni kezelni,  
akármennyi pénzt is rakunk oda. Sokkal hatékonyabbnak tartom főigazgató asszony 
elképzelését, hiszen itt a gyerekekkel, szülőkkel történő közvetlen kapcsolattartás valósulna 
meg. 
Jurmann Béla tanácsnok: Javasolom, hogy a határozati javaslat 1. pontjáról külön 
szavazzon a bizottság. 
 
Szavazás a határozati javaslat 1. pontjának külön szavazásáról: 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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Oktatási Bizottság által elfogadott módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A Pénzügyi Bizottság az Oktatási Bizottság módosító javaslatát támogatta. 
 
 
48/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslat 1. pontját a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 9 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslat 2-7. pontjait a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezetet azzal a 
módosítással javasolja elfogadásra, hogy a Közgyűlés a céltartalékba helyezett 100.000 
eFt-os keretösszeg terhére biztosítson 2.000 eFt-ot az Oktatási Bizottság hatáskörében 
történő felhasználásra az iskolai erőszak elleni feladatokra. 
   
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
3. Előterjesztés a közművelődési és művészeti intézményeink szervezeti és funkcionális 
racionalizálásáról 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális ügyintéző: Az Oktatási Bizottság is tárgyalta az 
előterjesztést. Szakmai szempontok alapján azt javasolták, hogy ne 3, hanem 4 igazgató-
helyettes legyen az új vezetői struktúrában, így külön válhat a közgyűjteményi és a 
közművelődési szakterület. Az előterjesztést elküldtük a minisztériumba, de szóbeli 
tájékoztatás alapján azt az információt kaptuk, hogy ezekhez a szervezeti változásokhoz nem 
kell a minisztérium véleménye és jóváhagyása. 
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49/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 
közművelődési és művészeti intézményeink szervezeti és funkcionális racionalizálásáról 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
4. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló - többször módosított - 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
50/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 
"Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló - 
többször módosított - 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a rendelet-módosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
5. Előterjesztés a BITT Kft. részletfizetési kérelméről 
 
Tálos Krisztián képviselő érintettséget jelentett be. 
 
51/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a BITT Kft. 
részletfizetési kérelméről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
6. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 4. sz. alatt levő STÜHMER Kávézó hasznosításáról 
 
52/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár, 
Fő u. 4. sz. alatt levő STÜHMER Kávézó hasznosításáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
 



C:\temp\x\20100422_pen.doc 
2011.01.26. 9:51         Oláhné Pásztor Andrea             7 / 13 
 

7. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
53/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a közterület 
rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-módosítást a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
8. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló - többször módosított - 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
dr. Vörös Gyula igazgató: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az 
előterjesztést. 
 
54/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló - többször 
módosított - 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést 
és a rendelet-módosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
9. Előterjesztés a Borostyánvirág Alapítvánnyal a családok átmeneti ellátása érdekében 
kötött feladatellátási szerződés módosításáról 
 
dr. Vörös Gyula igazgató: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az 
előterjesztést. 
 
55/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 
Borostyánvirág Alapítvánnyal a családok átmeneti ellátása érdekében kötött 
feladatellátási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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10. Előterjesztés a 2. számú gyermek háziorvosi körzet (Pécsi u. 32.) ellátásáról 
 
dr. Vörös Gyula igazgató: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az 
előterjesztést. 
 
56/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2. számú 
gyermek háziorvosi körzet (Pécsi u. 32.) ellátásáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
11. Tájékoztató a önkormányzat és intézményei által 2009. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 
 
57/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az 
önkormányzat és intézményei által 2009. évben benyújtott pályázatokról és azok 
eredményéről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
12. Tájékoztató a 2009. évi közbeszerzésekről 
 
Jurmann Béla tanácsnok: Az árubeszerzések között az iskolatej 2009/2010-es tanév II. 
félévére vonatkozó pályázati adatoknál csak pohár szám szerepel, nincs összeg. Miért? 
dr. Buzsáki Judit közbeszerzési referens: Csak a lezárult feladatoknál szerepel összeg, 
mégpedig a tényleges bekerülési költség. Itt a szállítás még folyamatban van, június 15-ig 
szól a szerződés.  
Jurmann Béla tanácsnok: Ha jól számoltam kb. 5 milliárd Ft értékű beruházást nem 
kaposvári és somogyi székhelyű vállalkozók nyertek. Elképzelhető ez? 
dr. Buzsáki Judit közbeszerzési referens: Ha csak azt vesszük, hogy a 3 nagy beruházásnál 
a fővállalkozó nem kaposvári, akkor lehetséges. Ezeknél a beruházásoknál a 10 % feletti 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók kaposváriak. 
Farkas Márta szakértő: A közbeszerzésben az nyer, aki a legjobb ajánlatot adja. Ha 
ismerjük a kaposvári építési vállalkozások helyzetét, akkor nem meglepő, hogy 
fővállalkozóként nem tudnak közbeszerzési pályázaton részt venni. 
Jurmann Béla tanácsnok: Csak az a baj, hogy nem erről szól a városháza kommunikációja. 
Tóth István képviselő: Az a véleményem, hogy mindenképpen szükség lenne a 
közbeszerzési törvény módosítására ahhoz, hogy a kis- és középvállalkozások is tudjanak 
részt venni a pályázatokon. 
Kováts Imre képviselő: Ezt fel lehetne oldani azzal, ha a vállalkozók összefognának, de 
sajnos ez soha nem fog megtörténni, mert mindenki csak a saját érdekét nézi.   
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58/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2009. évi  
közbeszerzésekről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
13. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek hőfogyasztásának 
szabályozását célzó felújításának, korszerűsítésének támogatásáról 
 
59/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az 
iparosított technológiával épített lakóépületek hőfogyasztásának szabályozását célzó 
felújításának, korszerűsítésének támogatásáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
14. Előterjesztés az "M9" Térségi Fejlesztési Tanács munkájában történő részvételről 
 
60/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az "M9" 
Térségi Fejlesztési Tanács munkájában történő részvételről szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 10 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
15. Előterjesztés a távhőellátó rendszer bővítéséről 
 
Molnár György igazgató: Az előterjesztésből is kiderül, hogy komoly önerőt kell a cégnek 
igazolnia. Ezt úgy oldották meg, hogy összevárták a bevételeket, így 388 millió Ft-os 
számlaegyenleget tudtak produkálni. További 172 millió Ft-os önerőt kellene még igazolni.  
Folynak a tárgyalások a Megyei önkormányzattal, ők azonban később fogják tárgyalni az  
ügyet, mint ahogy a pályázatot be kell nyújtani. Emiatt egy biztonsági elemként javasolta a 
cég, hogy a közgyűlés éven belüli áthidaló kölcsön formájában nyújtson maximum 175 millió 
Ft összegű kölcsönt a cégnek. Jegyző úrral egyeztettük a javaslatot, ő támogatja az  
elképzelést, polgármester úrral még nem tudtunk egyeztetni. 
Kováts Imre képviselő: A Megyei Önkormányzat nem tud soron kívüli ülést tartani? 
Molnár György igazgató: Természetesen jegyző úr még tárgyal velük. Az elmondott 
kiegészítésre csak biztonsági okokból van szükség. 
Kováts Imre képviselő: 6 vagy 7 éves megtérülés van az előterjesztésben. A számításnál 
azonban nem vették figyelembe, hogy a hitelnek kamatai is vannak, ez növeli a költségeket. 
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Molnár György igazgató: A városnál megtérülésről nem kell beszélni, mert 85 millió Ft  
olyan beruházást spórolunk meg, ami így rögtön megtérül. A megtérülés számítása a 
Vagyonkezelőre vonatkozik. 
  
61/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 
távhőellátó rendszer bővítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
16. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 
kizárandó tagönkormányzatokról, és a Társulási Megállapodás módosításáról 
 
62/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból kizárandó 
tagönkormányzatokról, és a Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és 
a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
17. Előterjesztés a Klebelsberg Kollégiumnál tervezett napkollektorok elhelyezéséről 
 
63/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 
Klebelsberg Kollégiumnál tervezett napkollektorok elhelyezéséről szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
18. Előterjesztés az új piac és vásárcsarnok üzemeltetéséről 
 
Kováts Imre képviselő: Elég szokatlan dolog az, hogy bevásárló központnál parkolási díjat  
szedjenek. Igaz, hogy az előterjesztő csak 35 % körüli kihasználtsággal számol, de szerintem 
még ez is  magas. Aki elmegy a piacra, az nem fog parkolási díjat fizetni. Jól végig gondolták 
ezt? Van máshol erre példa? 
Molnár György igazgató: Ilyen létesítmény eddig nem volt a városban. Csináltunk egy 
javaslatot, tapasztalati számok nélkül. Nem tudjuk, de akár jogos is lehet a felvetés. A 
tényleges igényekhez, tapasztalatokhoz majd tudjuk igazítani, ez most egy kiinduló állapot. 
 
 
 
 



C:\temp\x\20100422_pen.doc 
2011.01.26. 9:51         Oláhné Pásztor Andrea             11 / 13 
 

64/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az új piac és 
vásárcsarnok üzemeltetéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az új piac és 
vásárcsarnok üzemeltetéséről szóló előterjesztést és a rendelet-módosítást a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
19. Előterjesztés a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft üzletrészének esetleges 
megvásárlásáról 
 
65/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Somogy 
Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft üzletrészének esetleges megvásárlásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
20. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.02.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Molnár György igazgató: Kiegészítésként javasolja előterjesztő, hogy a Közgyűlés a 
többletbevétel terhére 625 eFt-ot biztosítson a DEKO TV által szervezésre kerülő  
városfejlesztési televíziós vetélkedőben való részvételre. Az Oktatási Bizottság módosító 
javaslata, hogy a Mentőállomás – Arany J. u. közötti szakasz útfelújítása nevesítve kerüljön 
be útfelújítási program végére, és amennyiben marad forrás, akkor kerüljön megvalósításra. 
Ezt a javaslatot előterjesztő is támogatja. A Toponári Részönkormányzat ülésén kérték a 
Kemping utca mindkét oldalán a járda felújítását 2010-ben elvégeztetni, valamint a Répás- és  
Fészerlak puszták belterületi útfelújításait – azok felmérését követően – lehetőség szerint 
elvégeztetni. Előterjesztő ezt nem támogatja. 
 
A 625 eFt biztosításáról szóló kiegészítő javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A kiegészítő javaslatot a Pénzügyi Bizottság támogatta. 
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Szavazás az Oktatási Bizottság módosító javaslatáról: 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A módosító javaslatot a Pénzügyi Bizottság támogatta. 
 
Szavazás a Toponári Részönkormányzat módosító javaslatáról: 
Szavazati arány: 0 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                11 nem 
A módosító javaslatot a Pénzügyi Bizottság nem támogatta. 
 
66/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.02.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolja 
elfogadásra, hogy a Közgyűlés a többletbevétel terhére 625 eFt-ot biztosítson a DEKO 
TV által szervezésre kerülő városfejlesztési televíziós vetélkedőben való részvételre. 
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.02.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-módosítást azzal a módosítással javasolja 
elfogadásra, hogy a Mentőállomás – Arany J. u. közötti szakasz útfelújítása nevesítve, a 
keretösszeg felemelése nélkül kerüljön beemelésre az útfelújítási programba az  
eredetileg tervezett felújításokat követően.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
21. Előterjesztés pályázat benyújtásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Hivatásos Tűzoltósága részére gépjárműfecskendők beszerzésének támogatására 
 
67/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága részére 
gépjárműfecskendők beszerzésének támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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22. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 
 
68/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Dél-
Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
23. Előterjesztés a 2009. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről 
 
Farkas Márta szakértő: Szerepel a jelentésben, hogy van olyan intézmény, ahol hiányzik a 
közalkalmazott végzettségét igazoló dokumentum másolata. Hogyan lehet ez? 
Jurmann Béla tanácsnok: 3 intézménynél szerepel, hogy nem végrehajtott intézkedés. Mit 
jelent ez? 
Merganczné Horváth Helga ellenőrzési irodavezető: A bizonyítvány másolatokkal 
kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy a dolgozó a felvételekor az eredeti bizonyítványt 
bemutatta, ez alapján történt a besorolása, de nem készítettek másolatot a személyi anyagba. 
Ezt pótolni fogják. Az intézkedésekkel kapcsolatosan az a szabály, hogy a szerv vezetője 
követi nyomon a végrehajtást, ő határozza meg a végrehajtáshoz szükséges határidőt.  
Amennyiben ez nem történik meg, akkor megindokolhatja, hogy mi a késedelem oka, itt a 
határidő be nem tartásán van a hangsúly. Az intézményvezetők így számoltak be ezekről a 
feladatokról. 
 
69/2010. (IV. 22.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és elfogadta 
a 2009. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a 
2009. évben lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól a Polgármesteri Hivatal igazgatóit,  
illetve a költségvetési szervek vezetőit tájékoztassa. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Merganczné Horváth Helga irodavezető 
Határidő:  2010. április 30. 
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
Kaposvár, 2010. április 22. 
 
 
 
 Oláhné Pásztor Andrea  Jurmann Béla  
 titkár  tanácsnok 


