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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. 
április  15-én 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 13 bizottsági tag van jelen, így az ülés 
határozatképes. 
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását.  
 

4/2009. (IV.15.)   Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság határozata : 
Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a 
meghívóban szereplő napirendet egyhangúlag elfogadta. 
 
Szavazati arány: 13  igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 

 Napirendi pontok: 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2008. évi 

pénzmaradvány megállapítása 
 Előterjesztő:      Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
dr. Csató László elnök: Felkérte az előterjesztőket, hogy ha van kiegészítés, azt tegyék meg. 
Erős György irodavezető: Nem kívánt kiegészítéssel élni. 
dr. Csató László elnök: Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás. Megkérdezte, hogy az 
iparűzési adó tervezettnél sokkal magasabb bevételének mi az oka. Megkérdezte továbbá, 
hogy a luxusadó bevételek miért lettek nagyobbak a tervezettnél, és a Művészetek 
Kincsesháza bevételei minek köszönhetően nőttek.  
Érdeklődött, hogy a TISZK pénzügyi helyzetét hogyan látja a Gazdasági Igazgatóság és a 
könyvvizsgálói jelentésben mi szerepel, hol ismerhetik meg a képviselők. 
Sántosi Attila külső szakértő: Megkérdezte, hogy a Virágfürdő csúszdája nyomvonalának 
megváltoztatását miért az önkormányzat fizeti, miért nem a kivitelező. 
Erős György irodavezető: Válaszában elmondta, hogy a Virágfürdő csúszdájának ügyében 
még folyik a kivitelezővel a vita, így az a kérdés nem eldöntött, hogy ki fizeti a nyomvonal 
megváltoztatását. 
Dr. Csató László elnök kérdéseire azt válaszolta, hogy az adóügyekkel kapcsolatban az 
Adóügyi Iroda  tud felvilágosítást adni, de pozitívan értékeli a Gazdasági Igazgatóság a 
tervezetthez képest magasabb bevételeket. A Művészetek Kincsesházával kapcsolatban a 
Oktatási, Kulturális és Sport Igazgatóság a kompetens, a TISZK esetében szintén ők, de ott 
több lehivandó támogatás is várható. 
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A könyvvizsgálói jelentést a Pénzügyi Bizottság ülésére készíti el a megbízott könyvvizsgáló. 
Dr. Csató László elnök: Megköszönte a válaszokat és megkérdezte, hogy az előterjesztésben 
szereplő fordított ÁFA mit jelent. 
Erős György irodavezető: Elmondta, hogy a fordított ÁFA lényege az, hogy az állam akkor 
is megkapja az ÁFA befizetéseket, ha a hosszú kivitelezési lánc folyamán egy vagy több cég 
csődbe megy vagy eltűnik. Ez az önkormányzat számára különösebb előnyökkel nem jár, 
mert nem igényel vissza ÁFÁ-t. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök szavazást kért az első napirendi pontról. 
 
5/2009. (IV.15.)   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 költségvetésének végrehajtásáról, a 
2008. évi pénzmaradvány megállapításáról szóló előterjesztés rendelettervezetét és határozati 
javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: Határozati javaslatok: 9 igen 

    -    nem 
    4  tartózkodás 
 
 

    Rendelet tervezet: 
   9 igen 
   -   nem 

4 tartózkodás 
 
 
Több napirend, észrevétel nem lévén a levezető elnök az ülést berekesztette. 
 

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


