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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. 
augusztus 25.-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. Elmondta, hogy ebben a formában a bizottságnak ez az 

utolsó ülése, megköszönte minden képviselő és külső szakértő tag munkáját, amelyet az 

elmúlt 4 évben végzett. Véleménye szerint a bizottság nagyrészt elvégezte munkáját,  

képviselői esküjéhez híven, de előfordult, hogy nem sikerült tökéletesen képviselni azt az 

európai szemléletet, amely a bizottság sajátja. A bizottság saját javaslatokkal és a  pécsi EU 
bizottsággal kiépített együttműködésével rendhagyó szerepet töltött be a város bizottsági 

struktúrájában. Kifejezte köszönetét a Polgármesteri Hivatal dolgozói és vezetői felé is, akik 

munkájukkal támogatták a bizottság működését. 

  

Megállapította, hogy 10 bizottsági tag van jelen, így az ülés határozatképes. 
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását.  

 

17/2010. (VIII.25.) Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsági határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi  Kapcsolatok Bizottsága a 
meghívóban szereplő napirendet elfogadta. 

 

Szavazati arány: 9   igen 

-     nem 

- tartózkodás 
 

 Napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési 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. 
Balogh Réka főmunkatárs: Kiegészítésében elmondta, hogy a határozati javaslat 5. 

pontjának határideje 2010. szeptember 15. lett.   

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök szavazást kért az első napirendi pontról. 

 
18/2010. (VIII.25) Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsági határozat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága az  

önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet  
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módosításáról szóló előterjesztés rendelet tervezetét, rendelet módosítását és határozati 

javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 

Szavazati arány:  

    Határozati javaslatok és  

    kiegészítő határozati javaslatok:  

8 igen 
    -    nem 

        2   tartózkodás 

 

    Rendelet tervezet: 

   8 igen 
   -   nem 

   2   tartózkodás 

 

    Rendelet módosítás: 

   8 igen 
   -   nem 

   2   tartózkodás 
 

 

Több napirend, észrevétel nem lévén a levezető elnök megköszönte a bizottság elmúlt 4 évben 

végzett munkáját és az ülést berekesztette. 

 
K. m. f. 

 

 

 

Mogyorósiné Futó Kinga Dr. Csató László 
 titkár         elnök 

 

 


