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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 2010. 
február 17-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 11 bizottsági tag van jelen, így az ülés 
határozatképes. 
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.  
 
1/2010. (II.17.) Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a 
meghívóban szereplő napirendeket elfogadta. 
Szavazati arány: 11   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
 Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról      
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetéséről        
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési tervének áttekintéséről
  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   Dr. Loncsár Krisztina igazgató 
 

4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési Stratégiájának  
áttekintéséről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   Dr. Loncsár Krisztina igazgató 

 
5. Előterjesztés a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 

84/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet, illetve a Kaposvári Városfejlesztési 
Kft-vel kötött szerződés végrehajtásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
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Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   Dr. Loncsár Krisztina igazgató 

 
6. Előterjesztés a pénzügyi-gazdasági válság csökkentése érdekében alkalmazott 

„kaposvári modell” hatása Kaposvár gazdaságára, a gazdaságélénkítés további  
feladatairól 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   Dr. Loncsár Krisztina igazgató 
 

7. Tájékoztató a Kaposvár "Új munkahelyek, új utak, új otthonok!" elnevezésű, 
várospolitikai és városfejlesztési célokat megfogalmazó, 4 éves gazdasági 
programjának állásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

8.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi    
Kapcsolatok Bizottsága 2010. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Dr. Csató László tanácsnok 
Közreműködik: Mogyorósiné Futó Kinga titkár 

 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról      
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, az elnök szavazást kért az első napirendi pontról. 
 
2/2010. (II.17.) Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetét és határozati javaslatát a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 

 
Szavazati arány:  

    Határozati javaslat: 11 igen 
-    nem 
-   tartózkodás 

    Rendelet tervezet: 
   9 igen 
   -   nem 
   2   tartózkodás 
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2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2010. 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.  
Dr. Szép Tamás tanácsnok: Megkérdezte, hogy az út- és járdafelújítások közé bekerülhet-e 
a Kálvária utca átkötő útjának megvalósítása. 
Karsai Józsefné külső bizottsági tag: Megkérdezte, milyen elvek alapján döntik el, hogy 
mely utcák kerülnek felújításra Kaposváron, hiszen több utcán már 20 éve nem újítottak fel. 
Bajzik Imre igazgató: Válaszában elmondta, hogy 2010-ben jelentősen kevesebb pénz áll 
rendelkezésre erre a célra, de az egyeztetések után várhatóan 38 millió forinttal nő mégis a 
keret. A város 330 utcájából biztosan van több olyan, ahol évtizedek óta nem volt felújítás, 
mert elsősorban a gyalogosforgalmi igénybevétel a döntő a felújítások rangsorolásánál. 
dr. Csató László elnök: Véleménye szerint a költségvetés megtervezése alapos és átgondolt, 
kiemelte, hogy 2010-ben már jelentősebb EU-s forrásokhoz is hozzájut a város. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén, szavazást kért a napirendi pontról.  
 
3/2009. (II.17.)   Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztés rendelettervezetét és határozati javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: Határozati javaslatok: 11  igen 

         -  nem 
         -  tartózkodás 

 
    Rendelet  tervezet: 

8 igen 
  -  nem 
3 tartózkodás 

 
3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési tervének áttekintéséről  

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   Dr. Loncsár Krisztina igazgató 

 
dr. Csató László elnök: Felkérte az előterjesztőket, hogy ha van kiegészítés, azt tegyék meg. 
Bajzik Imre igazgató: Nem kívánt kiegészítéssel élni. 
dr. Csató László elnök: Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás.  
Pintér Attila tanácsnok: Megkérdezte, mi az oka annak, hogy jelentős költségnövekedést  
tartalmaz az előterjesztés több projekt esetén is, pl. Agóra, Fürdő, illetve ha a Nosztra 
esetében ha az eredeti épület lebontásra kerül, akkor ugyanott valósul-e meg a  beruházás. 
dr. Csató László elnök: Megkérdezte, mi a realitása  annak, hogy a Kapos Hotel építési 
munkálatai 2010.03.01.-én elkezdődnek. 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Megkérdezte, hogy a turisztika komplex beruházások projektben 
történő változtatások milyen hatással lesznek a Rippl-Rónai Villa környékének fejlesztésére. 
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Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő: Megkérdezte, megvette-e a város a Nosztrát. 
Bajzik Imre igazgató: Válaszában a következőket mondta: 
• Az előterjesztésben a megnövekedett költségek már a közbeszereztetés utáni konkrét 

ajánlatokat tartalmazzák, illetve az ÁFA emelés hatását tükrözik. 
• A Kapos Hotel esetében ezt a dátumot az osztrák tulajdonos adta meg. 
• A turisztikai beruházások projekt esetén a szerződéskötés elhalasztását kérte a város, a 

kalandpark elemet kivették, várhatóan a  Rippl-Rónai Villa beruházást ez nem érinti. 
• A Nosztrát a város nem vette meg, a felszámolás folyik, a közgyűlés dönthet arról, hogy 

megveszi-e és igényként szerepelteti a forrást erre.  
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök szavazást kért a napirendi pontról. 
 
4/2010. (II.17.) Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a 
Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési tervének áttekintéséről szóló előterjesztés határozati 
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
Szavazati arány: 11 igen 

-  nem  
-  tartózkodás 

 
4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési Stratégiájának  
áttekintéséről  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

  Dr. Loncsár Krisztina igazgató 
 

dr. Csató László elnök: Felkérte az előterjesztőket, hogy ha van kiegészítés, azt tegyék meg. 
Bajzik Imre igazgató: Elmondta, hogy a pályázatok miatt kellett ezt az előterjesztést 
elkészíteni, két akciót tartalmaz, az egyik a Domus tömbjének rehabilitációja. 
dr. Csató László elnök: Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás.  
dr. Szép Tamás tanácsnok: Megkérdezte, hogy a Domus épületével mik a tervek. 
Szíjártó Csilla külső bizottsági tag: Megkérdezte, hogy valóban életveszélyes-e az épület. 
Bajzik Imre igazgató: Elmondta, hogy nem tud a Domus épülettel kapcsolatban tervekről és  
az épület véleménye szerint nem életveszélyes. 
dr. Csató László elnök: A vitát lezárván elmondta, hogy a város szempontjából nagyon 
fontos, hogy egy ilyen jelentős lakósűrűséggel rendelkező terület, ahol az igénybevétel is  
jelentős, 1,2 milliárdos beruházás keretében újul meg. 
További kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazást kért a napirendi pontról. 
 
5/2010. (II.17.) Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a 
Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési Stratégiájának áttekintéséről szóló előterjesztés 
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
Szavazati arány: 11 igen 

-  nem  
-  tartózkodás 
 

5. Előterjesztés a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló   
84/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet, illetve a Kaposvári Városfejlesztési Kft-vel 
kötött szerződés végrehajtásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
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Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
  Dr. Loncsár Krisztina igazgató 
 

dr. Csató László elnök: Felkérte az előterjesztőket, hogy ha van kiegészítés, azt tegyék meg. 
Bajzik Imre igazgató: Elmondta, hogy az előző előterjesztéssel több pontos átfedéseket 
tartalmaz a jelenlegi anyag, több lényeges pontot az előző napirendben érintettek. 
dr. Csató László elnök: Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás.  
dr. Szép Tamás tanácsnok: Megkérdezte, hogy a Kapos Hotel átépítésekor kialakítandó 
árkád azt jelenti-e, hogy további  5 négyzetméterrel nő az alapterület is a közterület rovására. 
Bajzik Imre igazgató: Elmondta, hogy a hotel és étterem alapterülete nem nőhet tovább, a 
közterület ugyanakkora marad. 
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök szavazást kért a napirendi pontról. 
 
6/2010. (II.17.) Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a város-
rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 84/2008.(XII.17.) önkormányzati 
rendelet, illetve a Kaposvári Városfejlesztési Kft-vel kötött szerződés végrehajtásáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
Szavazati arány: 11 igen 

-  nem  
-  tartózkodás 

 
6. Előterjesztés a pénzügyi-gazdasági válság csökkentése érdekében alkalmazott 
„kaposvári modell” hatása Kaposvár gazdaságára, a gazdaságélénkítés további  
feladatairól 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

  Dr. Loncsár Krisztina igazgató 
 

dr. Csató László elnök: Felkérte az előterjesztőket, hogy ha van kiegészítés, azt tegyék meg. 
Bajzik Imre igazgató: Nem kívánt kiegészítéssel élni. Elmondta, hogy a gazdaságélénkítés  
érdekében tett lépéseket foglalja össze az előterjesztés. 
dr. Csató László elnök: Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén, szavazást kért a napirendi pontról. 
 
7/2010. (II.17.) Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a  
pénzügyi-gazdasági válság csökkentése érdekében alkalmazott „kaposvári modell” hatása 
Kaposvár gazdaságára, a gazdaságélénkítés további feladatairól szóló előterjesztés határozati 
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
Szavazati arány: 9 igen 

-  nem  
2  tartózkodás 

 
7.Tájékoztató a Kaposvár "Új munkahelyek, új utak, új otthonok!" elnevezésű, 
várospolitikai és városfejlesztési célokat megfogalmazó, 4 éves gazdasági programjának 
állásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 



2011.01.26 8:54            C:\temp\x\20100217_eur.doc            Mogyorósiné Futó Kinga            6 /  6 
 

dr. Csató László elnök: Felkérte az előterjesztőket, hogy ha van kiegészítés, azt tegyék meg. 
Merganczné Horváth Helga igazgatóhelyettes: Nem kívánt kiegészítéssel élni. 
dr. Csató László elnök: Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás.  
Pintér Attila tanácsnok: Hozzászólásában elmondta, hogy az anyag a várospolitikai program 
vállalásainak teljesítését mutatja be és pozitívum, hogy nem csak az önkormányzati 
fejlesztéseket mutatja be, hanem a Kaposvári Egyetem és a Kaposi Mór Oktatókórház is 
megjelenik a tájékoztatóban. Hiányolta viszont a 2010-ben először megrendezésre kerülő  
Nemzetközi Kamarazenekari Találkozó megemlítését.  
dr. Csató László elnök: Megkérdezte, van-e további kérdés, hozzászólás. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén, szavazást kért a napirendi pontról. 
 
8/2010. (II.17.) Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a 
Kaposvár "Új munkahelyek, új utak, új otthonok!" elnevezésű, várospolitikai és 
városfejlesztési célokat megfogalmazó, 4 éves gazdasági programjának állásáról szóló 
tájékoztató  határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
Szavazati arány: 9 igen 

-  nem  
2 tartózkodás 

 
8.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi    
Kapcsolatok Bizottsága 2010. évi munkatervéről 
Előterjesztő:  Dr. Csató László tanácsnok 
Közreműködik: Mogyorósiné Futó Kinga titkár 
 
dr. Csató László elnök: Elmondta, hogy a munkaterv a közgyűlési munkaterv alapján 
készült, folyamatosan egészül majd ki új napirendi pontokkal, év közben a tagok javaslatára 
bármikor új előterjesztések, anyagok készülhetnek.  Felkérte a bizottság tagjait, hogy ha van 
javaslatuk, azt tegyék meg. 
Javaslat, hozzászólás nem lévén, szavazást kért a napirendi pontról. 

 
9/2010. (II.17.) Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós  és Nemzetközi  Kapcsolatok Bizottsága a 2010. 
évi munkatervét  elfogadta: 
Szavazati arány: 11 igen 

-  nem  
-  tartózkodás 
 

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

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


