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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK  
PÉNZÜGYI  ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és  
Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013. február 28-án a kaposvári Polgármesteri Hivatalban a 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsággal közösen megtartott rendkívüli 
üléséről. 
 
A megjelent bizottsági tagok nevét, a meghívottak nevét, megjelenésük tényét a jegyzőkönyv 
1. számú mellékletét képező jelenléti ív tartalmazza. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok úr megállapította, hogy a bizottság a jelen lévő 7 fővel 
határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendi pont elfogadását és az Önkormányzat által 
„Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása Kaposváron” című projekthez 
benyújtott pályázatról szóló előterjesztés napirendre vételét tette fel szavazásra. 
 
40/2013. (II.28.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felvette napirendjére az Önkormányzat által „Helyi termék védjegy és helyi termékek 
boltjának kialakítása Kaposváron” című projekthez benyújtott pályázatról szóló előterjesztést.  
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
A tárgyalásra kerülő napirendi pontok felsorolását a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező 
meghívó tartalmazza. 
 
A Bizottság határozata alapján tárgyalásra kerülő napirendek: 
 
1. Előterjesztés pályázatok benyújtásáról a KEOP-2012-5.5.0/A. kódszámú pályázati 

konstrukcióra 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre energetikai főtanácsadó 
 

2. Előterjesztés az Önkormányzat által „Helyi termék védjegy és helyi termékek 
boltjának kialakítása Kaposváron” című projekthez benyújtott pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés pályázatok benyújtásáról a KEOP-2012-5.5.0/A. kódszámú pályázati 

konstrukcióra 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
41/2013. (II.28.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta a pályázatok benyújtásáról a KEOP-2012-5.5.0/A. kódszámú pályázati 
konstrukcióra című előterjesztést és a határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Szavazati arány: 7 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
1 fő megérkezett, a jelen lévő bizottsági tagok létszáma 8 fő.  
 
2. Előterjesztés az Önkormányzat által „Helyi termék védjegy és helyi termékek 

boltjának kialakítása Kaposváron” című projekthez benyújtott pályázatról 
      Az előterjesztést a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
42/2013. (II.28.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
megtárgyalta az Önkormányzat által „Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának 
kialakítása Kaposváron” című projekthez benyújtott pályázatról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Szavazati arány: 8 igen 
                                                                0 tartózkodás 
                                                                0 nem 
 
Kaposvár, 2013. február 28. 
 
 
 
 Csutor Ferenc Dér Tamás 
 tanácsnok képviselő 
 


