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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. 
június 2.-án 10.30 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. 
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.  
 
15/2010. (VI.2.) 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 2010. évi költségvetésének 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. Szép Tamás tanácsnok: Megkérdezte, hogy a Noszlopy utca és az Ady Endre utca 
csapadékvíz elvezetésének problémáját megoldották-e, nem kell-e újra majd felbontani  most 
lerakott térkövet.  
dr. Csató László elnök: Megkérdezte, hogy a TESCO körforgalmának kiépítése mikor 
valósul meg, illetve hogy a Prémum Évek programra a költségvetésben elkülönített összeg 
pontosan mire kerül felhasználásra. Megkérdezte továbbá, hogy a mellékletben szereplő 
ÁROP pályázat 45 milliós összege mire kerül felhasználásra. 
Molnár György igazgató: Válaszában elmondta, hogy mindenkit meglepetésként ért, hogy a 
Kossuth tér átépítésekor a csapadékvíz-elvezetés nem volt tervezve, a térkő átengedi ugyan a 
vizet, de a környező épületek pincéi megteltek emiatt vízzel, ezt kellett orvosolni, ezt a 
mostani építkezésnél oldják meg, pótigényként jelentkezett ez a tétel. 
A TESCO körforgalom építésénél a cég 50%-át vállalja a költségeknek, az építkezés 
várhatóan nyáron valósul meg. 
A Prémium Évek program keretében nyugdíj előtt 3 évvel álló köztisztviselők és 
közalkalmazottak heti 12 órában dolgozhatnak bérük 75%-káért, amíg elérik a 
nyugdíjkorhatárt. Bérük fedezetét az állam vállalja, ezzel a lehetőséggel eddig főleg 
pedagógusok éltek és fognak is élni. 
Az ÁRP pályázat keretében a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére pályáztunk, 45 
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millió forintot nyert a hivatal és egy külső céget bízott meg azzal, hogy új eljárásokat  
dolgozzon ki, ezeket kötelezően be kell vezetni és 5 évig használni is. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök szavazást kért az első napirendi pontról. 
 
Pintér Attila tanácsnok: Javasolta, hogy az 1. határozati javaslatról külön szavazzanak. 
 
16/2010. (VI.2) Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosításáról   
szóló előterjesztés rendelet tervezetét és határozati javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 

 
Szavazati arány:  

    1. határozati javaslat: 9 igen 
  -    nem 

      3   tartózkodás 
 

            2.-7. határozati javaslatok: 12 igen 
          -    nem 

              - tartózkodás 
    Rendelet tervezet: 
   9 igen 
   -   nem 
   3   tartózkodás 

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

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


