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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  

 
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 2010. 
augusztus 26-án a kaposvári Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. 

 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.  
 
102/2010. (VIII. 26.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a napirendjét elfogadta. 

 

Szavazati arány: 8 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 
 
 
I. A 2010. augusztus 26-i közgyűlés napirendje: 
 
1. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosításáról 
  Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik:    dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző   

 
 
II. Bizottsági hatáskörben tárgyalásra kerülő napirend: 
 

2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági 
tagjainak beszámolóiról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

  Közreműködik: Molnár György igazgató  

Meghívottak: Az önkormányzat által delegált, beszámolót készítő FEB tagok 
 

 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági 

tagjainak beszámolóiról 
 
Jurmann Béla tanácsnok: A Városfejlesztési Kft. beszámolójában a bérköltségek 4-
szeresére növekedtek. Mi az oka, plusz létszámokról van-e szó? 

Tóth István képviselő, Városfejlesztési Kft. FEB-elnök: Az előző év induló, tört év volt, 1 

fő alkalmazásával, jelképes tiszteletdíjjal. A következő év teljes év 1 fő ügyvezető igazgatóval 

és főállású alkalmazottakkal, piaci viszonyoknak megfelelő bérezéssel. 
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103/2010. (VIII. 26.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak beszámolóiról 

szóló előterjesztést és a beszámolókban foglaltakat tudomásul vette.  

   

Felelős:   Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:   azonnal  

 

Szavazati arány: 9 igen 

                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 
 

 

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról 

 
Erős György irodavezető: Előterjesztővel egyeztetett és általa is javasolt módosítások a 

következők: A Toponár, Flórián tér kialakítása előirányzata 7.850 eFt-tal kerüljön 

megemelésre a Desedai kerékpárút tervezés és építés I. ütem előirányzat terhére, továbbá a 

Desedai kerékpárút pótmunkáira a Városgondnokság részére 4.220 e Ft kerüljön 

átcsoportosításra szintén a Desedai kerékpárút tervezés és építés I. ütem előirányzat terhére. A 
határozati javaslat 5. pontjában a határidő  nem 2010. augusztus 31., hanem 2010. szeptember 

15. legyen. A Vagyongazdálkodási Bizottság javasolta, hogy amennyiben a határozati javaslat  

3.) pontjában szereplő „Sose halunk meg” musical belépőjegyes rendezvény, a Közgyűlés ne 

tekintsen el a bérleti díj megfizetésétől. 

Kováts Imre képviselő: A Flórián térnél milyen műszaki tartalom változás okozta a több, 
mint 7 millió Ft-os többletköltséget? 

Erős György irodavezető: Nem változott a műszaki tartalom, csak a közbeszerzés alapján 

többe kerülnek, pl. a közmű megoldások. 

Jurmann Béla tanácsnok: Az 5. határozati javaslatban a CBA kamatelengedésérő l kellene 

dönteni. Mi indokolja ezt? A kötvény átárazása milyen árfolyamon történt? 
Sárdi Péter igazgató: A CBA kifizette a teljes vételárat. A bankgarancia nálunk van, a 

tulajdoni lap bejegyzést még nem engedtük meg. Volt egy kis vita a közműkiváltásokkal 

kapcsolatosan. Tény, hogy a szerződésben nem soroltuk fel tételesen, hogy milyen közművek 

vannak a területen, de a rajzokon ezt látnia kellett. Többször egyeztettünk velük, készen 

vannak a tervekkel, most kezdődne ténylegesen a beruházás. Mindkettőnknek az az érdeke, 
hogy mihamarabb elkezdődjön az építkezés. 

Erős György irodavezető: A kötvény esetében év elején még 190 Ft/CHF árfolyammal 

számoltunk, most 210 Ft/CHF árfolyamon került átszámításra. 

 

104/2010. (VIII. 26.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek 

elfogadásra javasolja az alábbi módosításokkal: 

- A Bizottság a határozati javaslat 3.) pontjához kapcsolódóan egyetért a Vagyongazdálkodás i 
Bizottság véleményével, hogy amennyiben a „Sose halunk meg” musical belépőjegyes  

rendezvény, a Közgyűlés ne tekintsen el a bérleti díj megfizetésétől. 

- A határozati javaslat 5. pontjában a határidő 2010. szeptember 15-re módosuljon. 



C:\temp\x\20100826_pen.doc 
2011.01.26. 9:51         Oláhné Pásztor Andrea             3 / 3 
 

Szavazati arány a határozati javaslat 5. pontjára a módosítással: 

 5 igen 
                                                                3 tartózkodás 

                                                                1 nem 

   

Szavazati arány a többi határozati javaslatra a módosításokkal: 

 7 igen 
                                                                2 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az önkormányzat költségvetését megállapító 
és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról szóló 
3/2005.(II. 28.) önkormányzati rendelet módosítását a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  

   

Szavazati arány: 9 igen 
                                                                0 tartózkodás 

                                                                0 nem 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az Önkormányzat 2010. évi költségvetését 
megállapító 4/2010. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosítását a Közgyűlésnek 

elfogadásra javasolja az alábbi módosításokkal:  

- A Toponár, Flórián tér kialakítása előirányzata 7.850 eFt-tal kerüljön megemelésre a 

Desedai kerékpárút tervezés és építés I. ütem előirányzat terhére. 
- A Desedai kerékpárút pótmunkáira a Városgondnokság részére 4.220 e Ft kerüljön 

átcsoportosításra a Desedai kerékpárút tervezés és építés I. ütem előirányzat terhére. 

   

Szavazati arány: 8 igen 

                                                                1 tartózkodás 
                                                                0 nem 

 

Kaposvár, 2010. augusztus 26. 
 
 
 
 Oláhné Pásztor Andrea  Jurmann Béla  
 titkár  tanácsnok 


