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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 2010. 
június 3-án a kaposvári Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.  
 
72/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága levette napirendjéről az  
alábbi előterjesztést: 
 
1. Előterjesztés a rekonstrukciót követően megnyitásra kerülő városi fürdő jegyárainak 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
A Bizottság felvette napirendjére a következő előterjesztéseket: 
 
1. Előterjesztés a Bartók Béla Tagiskola iskolaépületeinek további hasznosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Sárdi Péter igazgató  

 
2. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

díjpolitikájáról, a program megvalósíthatósági tanulmányáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Bajzik Imre igazgató  
 
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
I. A 2010. június 10-i közgyűlés napirendjei: 
 
1. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik:    Molnár György igazgató   
 

2. Előterjesztés szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Bajzik Imre igazgató   
 

3. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek lakásonkénti 
hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének 
támogatásáról szóló 19/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

  Közreműködik: Bajzik Imre igazgató  
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4. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére 
használatba adandó területekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató  

 
5. Előterjesztés a Pécsi utcai Egészségház társasházi bejegyzéséről, használatával 

kapcsolatos megállapodásról, illetve a használati jog értéke ÁFA-jának 
megfizetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
6. Előterjesztés a Családsegítő Központ (SzocioNet DDRMHSZK) által 2010. évben 

benyújtandó pályázatokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
7. Előterjesztés a "Tégy a parlagfű ellen!" Közhasznú Alapítvány kaposvári  

gyermekek kezelése érdekében történő támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
8. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
9. Előterjesztés a 7/2000. (II.29.) sz. önkormányzati rendelet a közterület 

rendeltetésétől eltérő célú használatának módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

  Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
10. Előterjesztés a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola konyhájának 

bérüzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 

11. Előterjesztés a 2010/2011 tanév előkészítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

12. Előterjesztés a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda 
Klub támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Stickel Péter igazgató  
 
13. Előterjesztés az olimpiai részvételre esélyes kaposvári sportolók támogatásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Stickel Péter igazgató  
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14. Előterjesztés a 2010. évi I.  Pannonia Cantat Nemzetközi Ifjúsági Kórusfesztivál 
kaposvári megrendezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Stickel Péter igazgató  
 

15. Előterjesztés a Kaposvár-TISZK Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
épülethasználati megállapodásairól 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Stickel Péter igazgató  
 
16. Előterjesztés a Jégcsarnok térítési díjának differenciált megállapításáról és a 

létesítmény nyitvatartási idejének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
17. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház jegy- és bérletárainak módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
  Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
18. Előterjesztés a Bartók Béla Tagiskola iskolaépületeinek további hasznosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
19. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

díjpolitikájáról, a program megvalósíthatósági tanulmányáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 
20. Előterjesztés a Pannon EGTC-hez csatlakozásról 

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

 
II. Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirend: 
 
21. Előterjesztés a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium 

gépjárműveinek értékesítéséről szóló kérelemről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda 
Klub támogatásáról 
 
Ács Tamás szakértő: Mennyit adott eddig a város az egyesületeknek és mennyi volt a 
jóváhagyott összeg? 
Szerb György sport irodavezető: Az előterjesztés 1. oldalán szerepel az eddig adott összeg. 
nem adtunk többet, mint amit a testület jóváhagyott. 
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73/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a három 
kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda Klub támogatásáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
2. Előterjesztés az olimpiai részvételre esélyes kaposvári sportolók támogatásáról 
 
74/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az olimpiai 
részvételre esélyes kaposvári sportolók támogatásáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 14 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
3. Előterjesztés szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről  
 
Csutor Ferenc képviselő: 2 határidő szerepel az előterjesztésben: június 15. a 80 %-os 
rákötés biztosításának határideje, október 15. a KAVÍZ által nyújtott kedvezmény határideje. 
Nem gond, hogy ez a két határidő nem egyezik? Mi van akkor, ha nem tudjuk biztosítani a 80 
%-os rákötést? 
Bajzik Imre igazgató: A települési részönkormányzat tagjai próbálnak hatni az emberekre, 
szorgalmazzák a rákötést. Ha nem teljesül a 80 %, akkor sem veszítjük el a teljes  támogatást, 
csak az arányos részét. 
Csutor Ferenc képviselő: Mekkora lenne a visszafizetendő összeg? 
Bajzik Imre igazgató: Körülbelül 1-2 millió Ft. 
Jurmann Béla tanácsnok: Ténylegesen el kell végezni a rákötést, vagy elég a 
szándéknyilatkozat? 
Bajzik Imre igazgató: Tényleges rákötésnek meg kell történni. A lakosság egyébként már 
elkötelezte magát, a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése is megtörtént. 
Tálos Krisztián képviselő: Hány db rákötés hiányzik még a 80 %-hoz? 
Bajzik Imre igazgató: 8-10 db. 
Csutor Ferenc képviselő: Módosító javaslatot tennék, mégpedig úgy, hogy a határozati 
javaslatban szereplő 80 ezer Ft-os bruttó összeget csökkentsük 40 ezer Ft-ra. Mivel főként 
töröcskén élő, és tudjuk, hogy milyen körülmények között élő családokról van szó, kérem a 
bizottságot, hogy támogassa a javaslatot. 
Bajzik Imre igazgató: Ők már befizették a közműfejlesztési hozzájárulást. Arról van szó, 
hogy ténylegesen nem kötöttek még rá a csatornára, a lakáson belüli rákötés hiányzik még. 
Tóth Imre képviselő: Magyarul mondva a töröcskeieknek ehhez az akcióhoz semmi köze, 
rájuk ez már nem vonatkozik, mert ők a befizetési kötelezettségüket már teljesítették. 
Csutor Ferenc képviselő: Ettől függetlenül fenntartom a módosító javaslatomat. 
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Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A bizottság a módosító javaslatot támogatta. 
 
75/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 
szennyvízcsatorna rákötési akció meghirdetéséről szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot azzal a módosítással javasolja elfogadásra, hogy a lakossági közműérdekeltségi 
hozzájárulás összegét bruttó 80.000,- Ft/lakás helyett bruttó 40.000 Ft/lakás összegre 
mérsékelje a Közgyűlés. 
   
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
4. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek lakásonkénti 
hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének 
támogatásáról szóló 19/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
76/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az 
iparosított technológiával épített lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának 
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról szóló 
19/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-
módosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 14 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
5. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére 
használatba adandó területekről 
 
77/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére használatba 
adandó területekről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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6. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
díjpolitikájáról, a program megvalósíthatósági tanulmányáról 
 
78/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás díjpolitikájáról, a program 
megvalósíthatósági tanulmányáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
7. Előterjesztés a Pécsi utcai Egészségház társasházi bejegyzéséről, használatával 
kapcsolatos megállapodásról, illetve a használati jog értéke ÁFA-jának megfizetéséről 
 
79/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Pécsi utcai 
Egészségház társasházi bejegyzéséről, használatával kapcsolatos megállapodásról, illetve 
a használati jog értéke ÁFA-jának megfizetéséről szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
 Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
8. Előterjesztés a Családsegítő Központ (SzocioNet DDRMHSZK) által 2010. évben 
benyújtandó pályázatokról 
 
80/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 
Családsegítő Központ (SzocioNet DDRMHSZK) által 2010. évben benyújtandó 
pályázatokról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
9. Előterjesztés a "Tégy a parlagfű ellen!" Közhasznú Alapítvány kaposvári gyermekek 
kezelése érdekében történő támogatásáról  
 
Csutor Ferenc képviselő: kik kaphatnak támogatást és hogyan döntöttünk erről? 
dr. Vörös Gyula igazgató: Az Alapítvány szervezte a háziorvosokkal és gyerekorvosokkal 
egyeztetve választották ki az 50 főt.  
Csutor Ferenc képviselő: Azért kérdeztem ezt, mert az ismeretségemben is van ilyen 
betegséggel küzdő személy, és mi nem is hallottunk erről a lehetőségről. 
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dr. Vörös Gyula igazgató: A háziorvosok és a gyerekorvosok szűrték ki ezt az 50 főt, 
nyilván a megfelelő szakmai és rászorultsági szempontok figyelembe vételével felállítottak 
egy rangsort. Biztos vagyok abban, hogy ennél több személy is szóba jöhetett volna, de ennyit 
vállalt az Alapítvány. 
Farkas Márta szakértő: A terápia hatékonyságáról mit tudunk? 
dr. Vörös Gyula igazgató: Az orvosok támogatják a terápiát. 
 
81/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a "Tégy a 
parlagfű ellen!" Közhasznú Alapítvány kaposvári gyermekek kezelése érdekében 
történő támogatásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
10. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról  
 
Csutor Ferenc képviselő: A Fő u. 8. szám alatti üzletre, ahol használtruha üzlet volt, van már 
jelentkező? 
Jurmann Béla tanácsnok: Frekventált helyen lévő helyiségeknek elég komoly bérleti díja 
van. Ettől egyedi esetben hogyan tudunk eltérni? 
Sárdi Péter igazgató: A Fő u. 8. számú helyiségbe valószínűleg átköltözik a Terézvárosi 
Textilház, már jelezték ezt a szándékukat. A helyiségeket a meghatározott bérleti díjjal 2-szer 
kell meghirdetni. Amennyiben a 2. alkalommal sincs jelentkező, akkor lehet ettől eltérni,  és a 
Közgyűlés dönt a bérbeadásról.  
Kocsis Ferenc szakértő: Megfontolásra javasolnám, hogy kezdő vállalkozásoknak pl. az első  
2 évben 50 %-os bérleti díjjal lehetne helyiséget bérbe adni, ezzel segíteni az indulásukat.  
Csutor Ferenc képviselő: Egyetértek. Azt javasolnám, hogy kérjük fel a vállalkozók 
érdekképviseleti szervezetét, dolgozzanak ki elfogadható és használható javaslatot. 
Jurmann Béla tanácsnok: Az előterjesztésben szerepel nem önkormányzati tulajdonú 
helyiségek bérleti díja is. Milyen időtartamra vonatkozik? 
Sárdi Péter igazgató: Ezek a helyiségek azért üresek, mert senki nem jelentkezett rájuk. Ha 
az ár magas, akkor miért nem adtak be alacsonyabb árral ajánlatot? Emiatt még senkit nem 
utasított el a közgyűlés. Úgy gondolom, hogy nem a rendszerben van a hiba. Az üres  
helyiségek aránya nem magas, más városok örülnének, ha ilyen helyzetben lennének. A 
bevételünk is időarányosnak tekinthető. senki nem adta vissza amiatt a bérleményt, mert 
magas a bérleti díja. Nem a bérleti díjjal van a baj, hanem a piaccal. A bérleti díj csak 
elenyésző része egy vállalkozás összes költségének. A 10 ezer Ft/m2 bérleti díj nem hivatalos  
információ, és havi szinten értendő.   
Csutor Ferenc képviselő: Módosító javaslatom az, hogy kérjük fel a vállalkozók 
érdekképviseleti szervezetét, tegyenek javaslatot a Fő utcán lévő önkormányzati tulajdonú 
utcafronti üres üzlethelyiségek hasznosítására. 
Módosító javaslat szavazása: 
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
A bizottság a módosító javaslatot támogatta. 
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82/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az 
Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot azzal a módosítással javasolja 
elfogadásra, hogy a Polgármester úr kérje fel a vállalkozók érdekképviseleti szervezetét, hogy 
tegyenek javaslatot a Fő utcán lévő önkormányzati tulajdonú utcafronti üres üzlethelyiségek 
hasznosítására.  
   
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                1 nem 
 
 
11. Előterjesztés a 7/2000. (II.29.) sz. önkormányzati rendelet a közterület 
rendeltetésétől eltérő célú használatának módosításáról 
 
Csutor Ferenc képviselő: A Noszlopy utcában mi indokolja, vagy mi írja elő, hogy a 
vendéglátó egységeknek teraszt kell építeniük? 
Sárdi Péter igazgató: A belváros rekonstrukciós pályázat tartalmazza ezt. 
Csutor Ferenc képviselő: Azt az információt kaptam, hogy azért építi ezeket a dobogókat, 
mert nem vízszintesek az utcák. ezzel viszont fölösleges költségekbe verjük a vállalkozókat, 
ráadásul ezek az összetákolt dobogók rontják az utcaképet. Azt kellene elérni,  hogy placcra 
tegyék ki az asztalokat és székeket, ne dobogókra. 
Sárdi Péter igazgató: A teraszok mai állapota csak átmeneti, egyébként semmilyen 
engedélyt nem adtunk ki ezekre, mivel ez a rész most építési terület, így nem is kell rá 
engedély. A pályázatban az szerepel, hogy kiépített, egységes megjelenésű, az 
utcaburkolatból kiemelt teraszokat kell kialakítani.  
 
83/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 7/2000. 
(II.29.) sz. önkormányzati rendelet a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 
módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-módosítást a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
   
Szavazati arány: 14 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
12. Előterjesztés a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola konyhájának 
bérüzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírásról 
 
84/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Noszlopy 
Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola konyhájának bérüzemeltetésére vonatkozó 
pályázati kiírásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja.  
 Szavazati arány: 12 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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13. Előterjesztés a 2010/2011 tanév előkészítéséről 
 
Frányó Zsolt középiskolai ügyintéző: Kérem a bizottságot, hogy az előterjesztés határozati 
javaslatai a következő pontosításokkal tárgyalja: A határozati javaslat 34.) pontjának 
szövegéből kerüljön kivételre „155-ös számmal jelzett” szövegrész. A határozati javaslat  
35.) pontja alatt szereplő „8/7A/4 hrsz” kerüljön módosításra „8/7/A/4 hrsz”-ra. 
Kováts Imre képviselő: A Stühmer kávézó üzemeltetése kapcsán az volt a döntés, hogy a 
Kereskedelmi SZKI átmenetileg üzemelteti. Az előterjesztésben legalább 1 év szerepel. Ha jól 
látom, az iskola nem fizet bérleti díjat. Milyen díjbevétel kiesést jelent ez az  
önkormányzatnak? 
Frányó Zsolt középiskolai ügyintéző: 1 év bizalmaz szavaztunk a Kereskedelmi SZKI-nak. 
Úgy néz ki, hogy null szaldóra kihozható az üzemeltetés, de nyereséget nem fog termelni.  
Sárdi Péter igazgató: 250 ezer Ft/hó lenne a bérleti díj, ami éves szinten 2,5 millió Ft körül 
lenne. 
Dér Tamás képviselő: A Stühmer kávézó Kaposvár egyik jelképe. Mindenképpen jó döntés 
az üzemeltetése. 
Kováts Imre képviselő: Nekem aggályaim vannak arra vonatkozóan, hogy tanulókkal 
történő üzemeltetéssel hogyan tartható a kívánt színvonal. Én ezt nem látom biztosítottnak. 
 
85/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2010/2011 
tanév előkészítéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot előterjesztő által 
elmondott módosításokkal a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 14 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2010/2011 
tanév előkészítéséről szóló előterjesztést és a rendelet-módosítást a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 14 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
14. Előterjesztés a 2010. évi I. Pannonia Cantat Nemzetközi Ifjúsági Kórusfesztivál 
kaposvári megrendezéséről 
 
86/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2010. évi  
I. Pannonia Cantat Nemzetközi Ifjúsági Kórusfesztivál kaposvári megrendezéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 14 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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15. Előterjesztés a Kaposvár-TISZK Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
épülethasználati megállapodásairól 
 
87/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Kaposvár-
TISZK Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. épülethasználati megállapodásairól szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 14 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
16. Előterjesztés a Jégcsarnok térítési díjának differenciált megállapításáról és a 
létesítmény nyitvatartási idejének módosításáról 
Molnár György igazgató: Az előterjesztésben szerepel a 10 alkalomra szóló belépő, ami 
hétköznap magasabb napi árat jelent, mint az egyszeri belépő. Ezt rosszul hoztuk. A lényeg 
az, hogy a bérlet szabadon használható 10 alkalommal akár hétköznap, akár hétvégén. 
 
88/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 
Jégcsarnok térítési díjának differenciált megállapításáról és a létesítmény nyitvatartási 
idejének módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 14 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
17. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház jegy- és bérletárainak módosításáról 
 
Jurmann Béla tanácsnok: A bérlet árak nem változnak, de az előadások száma 6-ról 5-re 
csökken, ez azért mégis áremelést jelent. Az igaz gató hatáskörébe tartozik a személyre szabott 
jegyárak alkalmazása. Hogyan történik ezekről a döntés? 
Molnár György igazgató: Már egy évvel ezelőtt is volt ilyen jegyár, ez most nem változott, 
azért szerepeltetjük az előterjesztésben, hogy egységesen áttekinthető legyen. Ezek az 
igazgató által alkalmazható jegyárak lehetőséget adnak arra, hogy az árat az igényekhez és a 
piaci viszonyokhoz igazíthassa.  
Jurmann Béla tanácsnok: Véleményem szerint nehezen nyomon követhető és nagyon nagy 
a rés az alkalmazható alsó és felső jegyárak között. 
 
89/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Csiky 
Gergely Színház jegy- és bérletárainak módosításáról szóló előterjesztést és a határozati 
javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 14 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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18. Előterjesztés a Bartók Béla Tagiskola iskolaépületeinek további hasznosításáról 
 
90/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Bartók 
Béla Tagiskola iskolaépületeinek további hasznosításáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 14 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
19. Előterjesztés a Pannon EGTC-hez csatlakozásról 
 
91/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Pannon 
EGTC-hez csatlakozásról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
20. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 
 
Molnár György igazgató: Ismertette az előterjesztéshez kapcsolódó módosító javaslatokat.  
Az Ady E. u. – Noszlopy G. u. csapadékvíz elvezetés megoldására a szociális  
városrehabilitáció beruházás előirányzata 18 millió Ft-tal kerüljön megemelésre a 
költségvetési hiány terhére, ezt polgármester úr támogatja. A Városi Fürdőben szivattyú 
cserére 11.750 ezer Ft-os keretösszeg kerüljön biztosításra a költségvetési hiány terhére, 
amely a műszaki szakértők véleménye alapján kerülhet felhasználásra. A Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat részére a közcélú foglalkoztatás önerejéhez 131.600,- Ft-ot biztosítását kérik 
az Önkormányzattól. Roma-nap megrendezésére 600 ezer Ft kerüljön biztosításra. Az 
intézmény felújítások közé kerüljön beemelésre a Kaposfüredi Óvoda statikai vizsgálat  
alapján történő alap megerősítési és helyreállítási munkái úgy, hogy az új induló feladatok 
keretösszegét 3 millió Ft-tal emeljük meg. A lovas íjász találkozóra tervezett 3 millió Ft-os 
összeg a Kassai Kft. részére kerüljön támogatásként átadásra. Ezeket a javaslatokat 
előterjesztő is támogatja, kéri a bizottságot, hogy ezekkel együtt fogadják el a 
rendeletmódosítást. A Szentjakabi részönkormányzat ülésén felmerült az a javaslat, hogy a 
város szélén levő illegális  szemétlerakók felszámolására teremtsük meg a pénzügyi fedezetet. 
Erre nem szükséges többletforrás, mert a Városgondnokság rendelkezésére álló keretből ez 
megoldható. 
Jurmann Béla tanácsnok: Javasolom, hogy a határozati javaslat 1. pontjáról külön 
szavazzon a bizottság. 
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92/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslat 1. pontját a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslat 2-5. pontjait a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
   
Szavazati arány: 12 igen 
                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-
módosítást a Közgyűlésnek az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra:  
 
- Az Ady E. u. – Noszlopy G. u. csapadékvíz elvezetés megoldására a szociális  

városrehabilitáció beruházás előirányzata 18 millió Ft-tal kerüljön megemelésre a 
költségvetési hiány terhére 

 
- A Városi Fürdőben szivattyú cserére 11.750 ezer Ft-os keretösszeg kerüljön biztosításra a 

költségvetési hiány terhére, amely a műszaki szakértők véleménye alapján kerülhet  
felhasználásra 

 
- A Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a közcélú foglalkoztatás önerejéhez 131.600,- 

Ft-ot biztosítson az Önkormányzat 
 
- Roma-nap megrendezésére 600 ezer Ft kerüljön biztosításra 
 
- Az intézmény felújítások közé kerüljön beemelésre a Kaposfüredi Óvoda statikai vizsgálat  

alapján történő alap megerősítési és helyreállítási munkái az új induló feladatok 
keretösszegének 3 millió Ft-tal történő megemelése mellett 

 
- A lovas íjász találkozóra tervezett 3 millió Ft-os összeg a Kassai Kft. részére kerüljön 

támogatásként átadásra 
 
Szavazati arány: 11 igen 
                                                                2 tartózkodás 
                                                                0 nem 
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21. Előterjesztés a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium 
gépjárműveinek értékesítéséről szóló kérelemről 
 
93/2010. (VI. 03.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a Kinizsi Pál 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium HYH-180 forgalmi rendszámú Volkswagen 
Bora személygépkocsijának és a KFP-621 forgalmi rendszámú Peugeot Expert Combi HDI 
mikrobuszának értékesítését engedélyezi. 
 
Felelős:                    dr. Kéki Zoltán    címzetes főjegyző 
Közreműködik:        Molnár György    igazgató (kiértesítés) 
                                 Balázs Tibor        igaz gató 
Határidő:                  2010. június 30.  (kiértesítés) 
   
Szavazati arány: 13 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2010. június 7. 
 
 
 
 Oláhné Pásztor Andrea  Jurmann Béla  
 titkár  tanácsnok 


