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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. 
április 21.-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 12 bizottsági tag van jelen, így az ülés 
határozatképes. 
Külön köszöntötte dr. Heintz Tamás tanácsnokot, akit a 2010. április 11.-i országgyűlési 
választásokon Kaposvár 1. választókerületének egyéni országgyűlési képviselőjévé 
választottak, munkájához jó egészséget és sok sikert kívánt. 
  
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.  
 
10/2010. (IV.21.) Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi  Kapcsolatok Bizottsága a 
meghívóban szereplő napirendeket elfogadta. 
 
Szavazati arány: 12   igen 

-     nem 
- tartózkodás 

 
 Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés az  Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és  a 

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

 
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.2.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

3. Előterjesztés Rauma finn várossal kötendő testvérvárosi szerződésről 
Előterjesztő:         Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
4. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2009. évben benyújtott 

pályázatokról és azok eredményéről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
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1.Előterjesztés az  Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és  a 
pénzmaradvány elszámolásáról  
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. Mivel más nem jelentkezett 
kérdéssel, megkérdezte, hogy  

1. a Tourinform iroda bevételeinek elmaradása minek köszönhető 
2.  A Socionet Módszertani Központ előirányzatának túllépése miért szóbeli tájékoztatás 

lesz. 
Dr. Szép Tamás tanácsnok: Megkérdezte, hogy a Rákóczi Tagiskola fűtői álláshely 
megszüntetése miért 2010. évnél jelentkezik. 
Molnár György igazgató: Válaszában elmondta, hogy a Tourinform Irodában a Kaposvár 
Kártya érvényesítéséből kevesebb pénz folyt be, ez az oka a bevétel csökkenésének. A 
Szocionet Módszertani Központ előirányzat-túllépése esetén az írásos válasz később érkezett 
be, így nem tudták az előterjesztésbe beilleszteni. A Rákóczi Tagiskola esetében a fűtői 
státuszt már tavaly zárolni kellett volna, de ezt az igazgató elmulasztotta, így tudta a 
legegyszerűbben ezt a hibát orvosolni az igazgatóság.   
Kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök szavazást kért az első napirendi pontról. 
Pintér Attila tanácsnok: Javasolta, hogy az 1. napirendi pontról külön szavazzanak. 
 
11/2010. (IV.21) 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 költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról  szóló előterjesztés rendelettervezetét és határozati javaslatait 
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 
Szavazati arány:  

    1. határozati javaslat: 9 igen 
  -    nem 

      3   tartózkodás 
 

            2.-7. határozati javaslatok: 11 igen 
          -    nem 

              1 tartózkodás 
    Rendelet tervezet: 
   9 igen 
   -   nem 

3   tartózkodás 
 
 
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.2.) 
önkormányzati rendelet 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. 
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Molnár György igazgató: Elmondta, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásnak 
nyújtandó kölcsön bekerült az anyagban, ezt a frissen csatolt  könyvvizsgálói jelentés is 
támogatja. 
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, hiszen a Balázskert köz szerepel, pedig az egy 
zsákutca, ahol nincs forgalom.  
Pintér Attila tanácsnok: Véleménye szerint a Mentőállomáshoz vezető út felújítása égetően 
fontos lenne, javasolja a javítást. Megkérdezte, hogy ki dönti ezt a kérdést el. 
Karsai Józsefné külső bizottsági tag: Véleménye szerint a Kisfaludy utca és a Buzsáki utcák 
környékén is nagyon nehéz közlekedni, a forgalmi renden kellene változtatni. 
Molnár György igazgató: Válaszában elmondta, hogy a Műszaki Igaz gatóság javaslatát 
Juhász alpolgármester úr átnézi, Tóth István tanácsnok úr a helyszínen megnézi, jogos-e az  
igény, ezután születik meg a döntés. A felújítások a Műszaki Igazgatóság határkörébe 
tartoznak. 
dr. Csató László elnök: Javasolta, hogy az adott kerület képviselőjéhez és a  Műszaki 
Bizottsághoz forduljanak konkrét problémáikkal  ebben a kérdésben.  
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazást kért a napirendi pontról.  
Pintér Attila tanácsnok: Javasolta, hogy módosító indítványként szavazzanak arról, hogy a 
Mentőállomásra vezető rövid útszakasz kerüljön felújításra, amelyet a bizottság egyhangúan 
támogatott. 
12/2010. (VI.21.) 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 
4/2010.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetét és 
határozati javaslatait azzal a módosító indítvánnyal, hogy a Mentőállomásra vezető rövid 
útszakasz kerüljön felújításra, a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: Határozati javaslatok: 12  igen 

    -  nem 
    -  tartózkodás 
 
 

    Rendelet  tervezet: 
      12 igen 
      -  nem 
      -  tartózkodás 

 
3. Előterjesztés Rauma finn várossal kötendő testvérvárosi szerződésről  

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

 
dr. Csató László elnök: Felkérte az előterjesztőket, hogy ha van kiegészítés, azt tegyék meg. 
dr. Nadrai Norbert igazgató:Elmondta, hogy a két  város között élő, működő kapcsolat van, 
amelynek hivatalossá tétele azért szükséges, mert az EU-s támogatások elnyeréséhez a 
testvérvárosi programok esetében a testvérvárosi szerződés csatolása kötelező. A 
szerződéskötés a Festők Városa Hangulatfesztivál ideje alatt, 2010. május 28.-án lesz, egy 
testvérvárosi konferencia keretében, amelyet az EU is támogat. 
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dr. Csató László elnök: Megkérdezte, mi a konferencia tárgya. 
Dr. Nadrai Norbert igazgató: Elmondta, hogy ez a tavaly megkezdett turisztikai 
együttműködés folytatása, amely az EU Testvérvárosi Hálózatok projekt kialakításának 
keretében kerül megrendezésre, amelyen 4 projektpartnere van Kaposvárnak. A részletek 
ismertetésére felkérte Mogyorósiné Futó Kinga nemzetközi referenst. 
 Mogyorósiné Futó Kinga nemzetközi referens: Elmondta, hogy a 2 év alatt megrendezésre 
kerülő projekt 3 eseményből áll, Csíkszereda, Rauma, Mostar és új partnerként Kapronca 
bevonásával. A 2010 májusában rendezendő konferencia a kulturális turizmus témáját járja 
körül, 2011 márciusában egy turisztikai szakembereknek szóló workshop kerül 
megrendezésre, amelyet 2011 május végén egy újabb konferencia követ „Turizmus a 
hátrányos helyzetű csoportoknak” címmel, amely arra keresi a választ, hogy hogyan tegyük 
elérhetővé, hogyan mutassuk meg városunk értékeit azoknak az embertársainknak, akik 
valamilyen fogyatékkal élnek. Emellett a pályázaton elnyert összeg lehetővé teszi egy projekt 
honlap és DVD elkészítését. 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Elmondta, hogy a határozati javaslatot támogatja, de a mellékelt  
szerződés túlságosan általános, keretszerződés jellegű, jó lett volna jogászokat bevonni. 
dr. Heintz Tamás tanácsnok: Elmondta, hogy tavaly nyári kiküldetésük alkalmával szóba 
került a szakmai kamarák közti kapcsolatfelvétel, történt-e az ügyben előrelépés. Rauma 
gazdag város, de nagyon drága, így kaposváriak (turisták és vállalkozók) számára is nehézkes  
az ottani megjelenés. 
dr. Nadrai Norbert igazgató: Válaszában elmondta, hogy a kamarák megkeresése 
megtörtént, sőt, célzottan vállalkozó bemutatása és a kapcsolatfelvétel elindítása is, sajnos a 
nagy távolság miatt nagyon nehéz élő együttműködést kialakítani. Minden testvér- és  
partnervárossal meg kell találni azt a területet, ahogy a leghatékonyabban együtt lehet 
működni. A testvérvárosi  szerződés azért inkább keretjellegű  és nem polgárjogi szerződés, 
mert nem konkrét vállalásokat tartalmaz, hanem keretet ad.  
Kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök szavazást kért a napirendi pontról. Közben Szíjártó 
Csilla külső szakértő tag eltávozott. 
 
13/2010. (VI.21.) Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága  Rauma 
finn várossal kötendő testvérvárosi szerződésről szóló előterjesztés határozati javaslatát a 
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
Szavazati arány: 11 igen 

-  nem  
-  tartózkodás 

 
 
4.Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2009. évben benyújtott 
pályázatokról és azok eredményéről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
 

dr. Csató László elnök: Felkérte az előterjesztőket, hogy ha van kiegészítés, azt tegyék meg. 
dr. Gyürecs Andrea pályázati referens: Nem kívánt kiegészítéssel élni. 
dr. Csató László elnök: Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a tájékoztatóban a beadott pályázatok száma egyszer 41, egyszer 33, valószínűleg elírás  
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történt. Megkérdezte, hogy a pályázati intenzitás erősítését az intézményeknél hogyan lehet  
ösztönözni. 
 dr. Gyürecs Andrea pályázati referens: Megköszönte a helyreigazítást. Elmondta, hogy az 
intézmények saját maguk döntenek arról, hogy pályáznak-e, erre szankciók nincsenek. 
Minden intézménynek segít a Pályázati Iroda. 
dr. Szép Tamás tanácsnok: Véleménye szerint nem az intézményeknek kellene a 
pályázatokat írni, hanem a hivatalnak, hiszen arra gyakran nincs kapacitása pl. egy iskolának. 
Vargáné Friss Judit külső tag: Elmondta, hogy civil szervezet vezetőjeként gyakran 
szembesül azzal, hogy pályázati partnert is nehéz találni, illetve nem tudja, hogyan induljon 
el. 
dr. Nadrai Norbert igazgató: Felhívta a figyelmet a Városfejlesztési Kft. tevékenységére, 
akik szívesen segítenek a pályázatok elkészítésében, illetve a Pályázati Iroda is dolgozik 
kaposvári intézményekkel jelenleg is. De a szakmai tartalmat mindig az adott intézménynek 
vagy szervezetnek kell mellékelni, a formai követelmények teljesítésében tud a profi 
pályázatíró csapat közreműködni. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök szavazást kért a napirendi pontról. 
 
14/2010. (II.17.) Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága az  
önkormányzat és intézményei által 2009. éve benyújtott pályázatokról és azok eredményéről 
szóló tájékoztatót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
Szavazati arány: 11 igen 

-  nem  
-  tartózkodás 

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

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


