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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának T/103-as termében, a 
Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 2009. 
február 18-án 10.00 órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Dr. Csató László tanácsnok: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket és a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Megállapította, hogy 15 bizottsági tag van jelen, így az ülés 
határozatképes. 
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.  
 
1/2009. (II.18.)   Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság határozata : 
Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a 
meghívóban szereplő napirendeket egyhangúlag elfogadta. 
 
Szavazati arány: 15  igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
 Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról. 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester  
Közreműködik:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2009. évi   

költségvetéséről. 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városmarketing Operatív Programjának 

és Cselekvési Tervének elfogadásáról      
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
4.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi    

Kapcsolatok Bizottsága 2009. évi munkatervéről. 
Előterjesztő: Dr. Csató László tanácsnok 
Közreműködik: Mogyorósiné Futó Kinga titkár 

 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról. 
Előterjesztő:       Szita Károly polgármester  
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Közreműködik:  Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

dr.Csató László elnök: Felkérte az előterjesztőket, hogy ha van kiegészítés, azt tegyék meg. 
Molnár György igazgató: Nem kívánt kiegészítéssel élni. 
dr.Csató László elnök: Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás. Megkérdezte, hogy az 
építési törmelék-lerakó hasznosításával kapcsolatban milyenek a tapasztalatok. 
Molnár György igazgató: Azt válaszolta, hogy ebben a kérdésben a Műszaki Igazgatóság 
tud felvilágosítást adni. 
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök szavazást kért az első napirendi pontról. 
 
1/2009. (II.18.)   Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága vélemény: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetét és határozati javaslatát a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: Határozati javaslat: 10 igen 

-    nem 
5   tartózkodás 
 
 

    Rendelet tervezet: 
   10 igen 
   -   nem 

5 tartózkodás 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2009. évi   
költségvetéséről. 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
dr.Csató László elnök: Felkérte az előterjesztőket, hogy ha van kiegészítés, azt tegyék meg. 
Molnár György igazgató: Nem kívánt kiegészítéssel élni. 
dr.Csató László elnök: Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén, szavazást kért a napirendi pontról.  
 
2/2009. (II.18.)   Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága vélemény: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztés rendelettervezetét és határozati javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: Határozati javaslatok: 9   igen 

    5  nem 
    1   tartózkodás 
 
 

    Rendelet  tervezet: 
      9 igen 
      4   nem 
      2  tartózkodás 
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3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városmarketing Operatív Programjának 
és Cselekvési Tervének elfogadásáról      
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
dr.Csató László elnök: Felkérte az előterjesztőket, hogy ha van kiegészítés, azt tegyék meg. 
Sárdi Péter igazgató: Elmondta, hogy a város jövőjét meghatározó anyagról van szó, amely 
a 2006-ban elfogadott Városmarketing Koncepció megvalósítása.  Az anyagot a helyi 
kötődésű Ecoconsult készítette el. Új fejlemény a Kaposvár által elnyert „Év települése 2009” 
díj is, amely kiemelt megjelenési lehetőséget biztosít Kaposvárnak, elkészült már az ezzel 
kapcsolatos anyag is, de ez még nem szerepelhetett az előterjesztésben. Létrejön a program 
megvalósítására a szervezeti háttér, a Vagyongazdálkodási Igazgatóság marketing feladatokat 
lát el többletfeladatként. Az elkészült anyag folyamatos karbantartására a költségvetésben 
anyagi forrás is rendelkezésre áll.  
dr.Csató László elnök: Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás.  
Dr. Szép Tamás Tanácsnok: Megkérdezte, hogy hogyan egyeztették le az érdemi kéréseket, 
s miért a kerékpáros turizmus kap akkora hangsúlyt. 
Vargáné Fris Judit bizottsági tag: Megkérdezte, hogy hogyan kapcsolódhattak be civil 
szervezetek az egyeztetésbe. 
Kratafila Márió bizottsági tag: Megkérdezte, hogy a környezettudatos image kiépítésére és 
hangsúlyozására gondoltak-e a készítők, hiszen ez már trend Európában. 
Sádi Péter igazgató: Válaszában a következőket mondta: 
• Az Ecoconsulttal többkörös egyeztetés zajlott, szinkronban az IVS-sel, a koncepciókkal. 
• A kerékpárutak fejlesztése már a desedai beruházás kapcsán előtérbe került, ezért kapott 

nagy hangsúlyt. 
• A civil szervezetek megkerülhetetlenek, a területért felelős alpolgármesterrel zajlottak az 

egyeztetések. 
• A környezettudatosság fontos kérdés, ezzel kapcsolatban konkrét javaslatot szívesen vesz, 

és a csütörtöki Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén  a témával kapcsolatban a készítőket 
is meg lehet kérdezni. 

 
Pintér Attila tanácsnok: Hozzászólásában elmondta, hogy a környezettudatosság kérdését 
érdemes továbbgondolni, utalt az “EU Zöld Fővárosa “ pályázatra is. A Városmarketing 
Cselekvési Tervvel kapcsolatban kihangsúlyozta, hogy a fenntartható fejlődést és 
versenyképességet célzó programban a nemzetközi jelenlétet kell felvállalni, nemzetközi 
trendekhez kell igazodni.  Fontos nemzetközi piacon eladható termék létrehozása, bár tudjuk, 
hogy a realitás az elsődlegesen magyar piac megcélozása.  
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök szavazást kért a napirendi pontról. 
 
3/2009. (II.18.)   Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága vélemény: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városmarketing Operatív Programja és Cselekvési Tervéről 
szóló előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
 
Szavazati arány: Határozati javaslat: 15 igen 

-    nem 
- tartózkodás 
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4.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi    

Kapcsolatok Bizottsága 2009. évi munkatervéről. 
Előterjesztő: Dr. Csató László tanácsnok 
Közreműködik: Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
dr.Csató László elnök: Elmondta, hogy a munkaterv a közgyűlési munkaterv alapján készült, 
folyamatosan egészül majd ki új napirendi pontokkal.  Felkérte a bizottság tagjait, hogy ha 
van javaslatuk, azt tegyék meg. 
Pintér Attila tanácsnok: Hozzászólásában elmondta, hogy javasolja, a Bizottság hívja meg  
2009 tavaszán a régió külügyi bizottságának munkatársait és kérjen tájékoztatást a brüsszeli 
képviselet működéséről. Ezenkívül jelenjenek meg Kaposvárról szóló szóróanyagok 
(befektetések, egyetem) a képviseleten.   
Horváth Katalin bizottsági tag: Hozzászólásában elmondta, hogy javasolja a Pécs Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének Külügyi Bizottságával megkezdett kapcsolat folytatását. 
Zsoldos Róbert bizottsági tag: Javasolja, hogy a DDRFÜ tartson tájékoztatót tevékenységéről. 
Pintér Attila tanácsnok: Javasolta, hogy a bizottság forduljon megkereséssel a régió külügyi 
bizottságaihoz (városi, megyei és régió szinten működő hasonló bizottságokhoz) javasolva a 
részvételt egy szakmai találkozón a DDRFÜ a  DDRFT közreműködésével, amely Kaposváron 
valósulna meg 2009  őszén. 
Horváth Katalin bizottsági tag: Felhívta a figyelmet arra, hogy a hasonló bizottságok 
tevékenységéről interneten is folymatosan tájékozódhat az érdeklődő. 
Karsai Józsefné bizottsági tag: Kérte, hogy kerüljön be a munkatervbe egy tájékoztató 
Kaposvár MJV testvérvárosi kapcsolatairól, az elmúlt években történt eseményekről. 
Pintér Attila tanácsnok: Felvetette, hogy a tájékoztató foglalkozzon azzal is, hogy a bizottság 
hogyan szólhat bele a város nemzetközi kapcsoltainak alakításába javaslataival., pl. milyen új 
kapcsolatot alakítson ki Kaposvár. 
dr.Csató László elnök: További kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazást kért a napirendi 
pontról. 
 
2/2009. (II.18.) Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi  Kapcsolatok Bizottsága a 2007. 
évi munkatervét a következő módosítással együtt elfogadta: 
1. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Régió Brüsszeli képviseletének működéséről és az elvégzett 

tevékenységről  - 2009. április 15. 
2. Szakmai találkozó szervezése a  Dél-Dunántúlon működő külügyi  bizottságok (városi, 

megyei és regionális szinten) részvételével, a  Fejlesztési Ügynökség bevonásával és 
szakmai támogatásával. – 2009. ősz 

3. Tájékoztató Kaposvár testvér- és partnervárosi kapcsolatainak áttekintéséről –2009. 
november  

Szavazati arány: 15 igen 
-  nem  
-  tartózkodás 
 

Felelős: dr. Csató László elnök  
Közreműködik: Mogyorósiné Futó Kinga titkár  
Határidő: folyamatos 
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Több napirend, észrevétel nem lévén a levezető elnök az ülést berekesztette. 
 

K. m. f. 
 
 
  Mogyorósiné Futó Kinga Dr. Csató László 
 titkár            elnök 
 


