
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2009. február 19. napján a Kaposvári Polgármesteri Hivatal 
I. emelet T/108. számú tárgyalójában megtartott üléséről. 
 
Jelen volt: 13 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a bizottság tagjait. A jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy a testület 15 tagja közül az ülés kezdetekor 13 fő van jelen, így a 
bizottsági ülés határozatképes. Kérte, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az alábbi 
előterjesztéseket, melyekről a bizottság titkára kedden emailen keresztül is értesítette a 
tagokat: 

• a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 
7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

• az SzMSz módosításáról, 
• a köztisztaság fenntartásáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati rendeletek 

módosításáról, 
• az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-

megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 
12/2008. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

• a települési önkormányzatok közrend- és közbiztonságának megerősítésére 
irányuló felhíváshoz való csatlakozásról. 

 
 A bizottság tagjai a módosított napirendet egyéb javaslat nélkül 13 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadták és az alábbi határozatot hozták: 
 
1/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága felvette napirendjére  
• a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól 

szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
• az SzMSz módosításáról, 
• a köztisztaság fenntartásáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati 

rendeletek módosításáról, 
• az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-

megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról 
szóló 12/2008. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

• a települési önkormányzatok közrend- és közbiztonságának megerősítésére 
irányuló felhíváshoz való csatlakozásról. 

szóló előterjesztéseket. 
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Napirend: 
 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

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

 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi 

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

3. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 
6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

4. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati 
rendeletek módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
5. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 

módosított 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 

 
6. Előterjesztés az SzMSz módosításáról 

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

7. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Ifj. Horváth János városi főépítész 

 
8. Előterjesztés az Önkormányzati Tervtanács működési rendjéről szóló 10/2007. (II. 

28.) önkormányzati rendelettel módosított 51/2003. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Ifj. Horváth János városi főépítész 

 
9. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995. (X. 16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Ifj. Horváth János városi főépítész 
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10. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, többször 

módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet, továbbá Kaposvár 
reklámarculati koncepciójának módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Ifj. Horváth János városi főépítész 

 Sárdi Péter igazgató 
 
11. Előterjesztés a luxusadóval kapcsolatos települési lakóingatlan fajták fajlagos 

átlagértékéről szóló 81/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
12. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999. (X. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 

 
13. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 
 
14. Előterjesztés a települési önkormányzatok közrend- és közbiztonságának 

megerősítésére irányuló felhíváshoz való csatlakozásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 

 
15. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 

Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló többször módosított 51/1995. (XII. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 86/2008. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet hatálybaléptetéséről, valamint a Foglalkoztatási Támogatási Keret 
szabályainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

  
16. Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
17. Előterjesztés a fogyatékkal élők gondozóháza szociális ellátás biztosítása érdekében a 

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületével kötendő ellátási szerződésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
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18. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek hőfogyasztásának 

szabályozását célzó felújításáról, korszerűsítéséről szóló 19/2008. (IV. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
19. Előterjesztés az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-

megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 
12/2008. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
20. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról, Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
21. Előterjesztés a beruházási célprogram, illetve a beruházási program szabályzatról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
22. Előterjesztés a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány és a Mártírok és Hősök 

Közalapítvány kuratóriumi és ellenőrző bizottsági tagjainak megválasztásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester (ZÁRT ANYAG) 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató  

 
23. Előterjesztés közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
24. Előterjesztés a Kaposvári Sportiskola alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
25. Előterjesztés az Építőipari, Faipai Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
26. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2009. évi 

munkatervéről 
Előterjesztő: dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
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Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

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

 
Erős György irodavezető elmondta, hogy a határozati javaslatot és a rendeletmódosítást 
valamennyi bizottság támogatta. 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 3 
ellenszavazattal támogatta. A rendeletmódosítás elfogadását szintén 8 igen szavazattal, 2 
tartózkodással és 3 ellenszavazattal támogatta a bizottság és az alábbi véleményt alkotta: 
 
1/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága az önkormányzat 2008. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának és 
rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 
2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi 

költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
Erős György irodavezető a rendeletmódosítás elfogadását azzal együtt kérte, hogy a 
Philipp Állatvédő Egyesület támogatási kerete 1 millió Ft-tal, a Rákóczi Utánpótlás-
nevelő 2009. II. félévi működési támogatása 510 ezer Ft-tal kerüljön megemelésre. A 
módosításokat a Pénzügyi Bizottság támogatta. 
 
dr. Hoffmann-né Hetesi Noémi megkérdezte, hogy az óvodai integráció a későbbiekben 
kiterjed –e az általános- és a középiskolákra is? 
 
Erős György irodavezető konkrétumokat nem tudott mondani az integrációs folyamatról. 
Elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Igazgatóságon jelenleg is folyik egy 
felmérés, melynek eredményeképpen derül ki, hogy lesz –e további integráció. 
 
Pintér Lóránd egy plusz határozati javaslatot kért elfogadni: a Közgyűlés rendelje el, 
hogy az önkormányzat érdekkörébe tartozó cégeknél a felügyelő bizottsági és IT tagok 
illetménye, juttatásai a képviselőkéhez hasonló mértékben, 10%-kal csökkenjenek, 
valamint a képviselőknek járó természetbeni juttatások közül az ingyenes parkoló 
igazolványról a képviselők mondjanak le. 
 
Pintér Lóránd határozati javaslatát a bizottság 5 igen szavazattal, 4 tartózkodással, 3 
ellenszavazattal nem támogatta. Az előterjesztő rendeletmódosításhoz javasolt módosító 
javaslatait a bizottság 9 igen szavazattal, 4 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta. 
A határozati javaslatot a bizottság 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 3 ellenszavazattal, 
a rendeletmódosítást az előterjesztő módosító javaslataival együtt 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, 4 ellenszavazattal támogatta és a következő véleményt alkotta: 
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2/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 
 
A rendeletmódosítás elfogadását az alábbi módosításokkal támogatta: 
 
- a Városgondnokság keretén belül a Philipp Állatvédő Egyesület támogatását 

az előterjesztésben tervezett 3 millió Ft helyett 4 millió Ft-ban határozza 
meg a közgyűlés; 

- a Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület 2009. 
II. félévi működési támogatását az előterjesztésben tervezett 4.590 ezer Ft 
helyett 5.100 ezer Ft-ban határozza meg a közgyűlés. 

 
 

3. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 
6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

és 
4. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati 

rendeletek módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
Brantmüller Zsoltné gazdasági elemző kérte a két napirend együttes tárgyalását. 
 
Püspök Rudolf, a Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a 
közgyűlési döntést követően a jelenleg érvényes szemétszállítási szerződést módosítani 
kell. Mivel az önkormányzat 2009. évben támogatást nyújt az arra rászorulóknak, a 
szerződés módosítása során a fizetés módját is rögzíteni kell. Kérte, hogy az éves 
támogatás mértékének 1/12-ed részét havonta utalja át az önkormányzat az rt-nek. Kérte 
továbbá, hogy a díjkalkulációban, az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő 
mértékig kerüljön sor a szerződésmódosítás 7.) pontjában foglaltakra (lomtalanítás 
évenként két alkalommal, stb.). A cég a Városgondnokságnak minden évben megküldi a 
részletes egységár listát és ezt követően ezen az áron számolnak el. 
 
Brantmüller Zsoltné gazdasági elemző elmondta, hogy a szolgáltatónak azt javasolták, 
hogy ha meglesznek a szociális támogatási rendszerrel kapcsolatos konkrét 
munkafolyamatok, akkor külön szerződés keretében kerüljön sor a fizetés módjának 
rögzítésére. A vezérigazgató második kérésének a szerződésmódosításba építését az 
előterjesztő nem támogatta. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok úgy vélte, hogy a javaslatokról nem a Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottságnak kellene állást foglalnia, ezek elsősorban pénzügyi 
kérdések. 
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Pintér Lóránd úgy tudta, hogy a társasházaknak és a lakásszövetkezeteknek nincs 
kapacitásuk a részükre rótt feladatok ellátásra. Maguknak kell a szolgáltatás díját 
összeszedni, mivel a szolgáltató velük kerül jogviszonyba, nem az egyes lakókkal. 
 
Brantmüller Zsoltné gazdasági elemző elmondta, hogy a város azt vizsgálja jelenleg, 
van –e arra törvényes lehetőség, hogy a szolgáltató ne a társasházakkal álljon 
jogviszonyban, hanem a tulajdonosokkal, közvetlenül nekik számlázzon. 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 3 
ellenszavazattal támogatta. A rendeletmódosítás elfogadását szintén 8 igen szavazattal, 2 
tartózkodással, 3 ellenszavazattal támogatva az alábbi véleményt alkotta: 
 
3/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a köztisztaság fenntartásáról, a települési 
szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és 
ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztéssel együtt tárgyalva a köztisztaság 
fenntartásáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati rendeletek 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának és 
rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
 
Pintér Lóránd megkérdezte, hogy ténylegesen hány kérelemre számít a Hivatal azok 
köréből, akik jogosultnak tűnnek? 
 
dr. Vörös Gyula igazgató elmondta, hogy a Szociális és Gyámügyi Iroda azon kaposvári 
lakosokról rendelkezik adatokkal, akik bent vannak a szociális ellátó rendszerben. 
Részben a gázár-támogatás kapcsán az azt igénybevevőkből tudott az iroda kiindulni, de 
nem lehetett teljes mértékben erre alapozni. Mivel a tervezett elképzelésről az emberek a 
sajtóból értesülni fognak, arra számít a Hivatal, hogy az előterjesztésben jelzett számban 
érkeznek be kérelmek. 
 
Pintér Lóránd megkérdezte, hogy a városnak szándékában áll –e a szemétdíj kapcsán az 
előterjesztésben szereplő rendszer megváltoztatása, a rászorultság feltételeinek szűkítése? 
 
dr. Vörös Gyula igazgató rámutatott, hogy a szándék az előterjesztésben leírtakkal 
egyezik meg: kapjanak támogatást azok, akik a feltételeknek megfelelnek. 
 
A rendeletmódosítás elfogadását a bizottság tagjai egyhangúan, 13 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a következő véleményt alkották: 
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4/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló, többször módosított 12/2000. (III. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendeletmódosításának elfogadását 
támogatta. 

 
 

6. Előterjesztés az SzMSz módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok felhívta a bizottsági tagok figyelmét, hogy Jurmann Béla 
egyéni képviselői indítványt terjesztett elő az SzMSz módosítását érintően, melyet az ülés 
előtt a bizottság titkára kiosztott. Köszöntötte Jurmann Bélát és kérte az indítvány 
megtárgyalását. 
 
dr. Nadrai Norbert igazgató röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy a szervezeti egységek elnevezése 2010. január 1-jétől változna. 
 
Jurmann Béla elmondta, hogy tavaly decemberben ehhez hasonló javaslatot már 
terjesztett a bizottság és a képviselőtestület elé, akkor azonban kétféle megoldást is 
javasolt. Az éves költségvetésre az SzMSz-ben biztosított 5 perces hozzászólási időt 
mérhetetlenül kevésnek tartotta, de ugyanez igaz a költségvetési koncepcióra és a 4 éves 
cselekvési programra is. Úgy vélte, hogy egy 28,5 milliárdos költségvetésről egy A/4-es 
gépelt oldalnyi hozzászólásban nem lehet komolyan beszélni. Ha már az SzMSz-ben meg 
van határozva egy időkeret egy-egy képviselőre, legyen lehetőség ezeknek az 
összevonására. Plusz időigény nem jelentkezne, a meglévők összevonására irányul a 
javaslat. 
 
dr. Nadrai Norbert igazgató elmondta, hogy az SzMSz megalkotásakor és a későbbi 
módosítások során is az volt a cél, hogy a bizottsági szakban történjenek meg a nagyobb 
viták, ne a közgyűlésen; a bizottsági munka során alakuljanak ki az érdemi módosító 
indítványok, melyek kifejtésére áll rendelkezésre tulajdonképpen 5-5 perc a képviselők 
részére a közgyűlésen. Az egyéni képviselők a részükre biztosított 5 percről egyébként 
nehezen mondanának le. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok úgy vélte, hogy a vezérszónokoknak nem az a feladatuk, 
hogy rögtönözzenek a közgyűlésen. A felszólalásokra írásban is fel kell készülni. 
Javasolta az Szdsz módszerét: az 5 perc letelte után átadják egymásnak az írásbeli 
hozzászólásukat, és a következő képviselő folytatja a hozzászólást a saját időkerete 
terhére… 
 
dr. Farkas Géza véleménye szerint nem szabadna a közgyűlést és a képviselőket 
kiskorúsítani. Jurmann Béla módszerét és javaslatát „felnőttebb”-nek tartotta és támogatta. 
 
Jurmann Béla továbbra is úgy gondolta, hogy egy oldalon nem lehet sem 
megfogalmazni, sem leírni azokat a gondolatokat, amelyek egy 28,5 milliárdos 
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költségvetés kapcsán fogalmazódnak meg a képviselőkben. A vélemény-különbségeket a 
bizottsági ülésen sem lehet elmondani, a politikai vitát a közgyűlésen kellene lefolytatni. 
 
Pintér Lóránd megkérdezte, hogy ha nem a Jurmann Béla által javasolt struktúrában, 
akkor támogatja –e a város a vezérszónok-rendszert? 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok úgy gondolta, hogy ezt nem a hivataltól kellene megkérdezni, 
ez politikai döntés, a közgyűlés határozhat erről. 
 
dr. Nadrai Norbert igazgató úgy vélte, hogy a közgyűlésen a képviselőknek kell 
eldönteni, hogy milyen rendszerben szeretnének dolgozni. Ha a közgyűlés támogatja 
Jurmann tanácsnok úr javaslatát, természetesen a jogalkotási szempontból precíz 
megfogalmazásban a kollégák segíteni fognak. 
 
A bizottsági tagok a rendeletmódosítást 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül támogatták. Jurmann Béla egyéni módosító indítványát a bizottság 7 
igen szavazattal, 3 tartózkodással, 3 ellenszavazattal támogatva az alábbi véleményt 
alkotta: 
 
5/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága az SzMSz módosításáról szóló előterjesztés 
rendeletmódosításának elfogadását támogatta. Jurmann Béla képviselő írásban 
benyújtott egyéni módosító indítványát a bizottság szintén támogatta. 

 
 

7. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Ifj. Horváth János városi főépítész 
 
Ifj. Horváth János városi főépítész kérte a rendeletmódosítás 10.§-ának módosítását 
akként, hogy egy (3) bekezdésbe kerüljön be, hogy az 5.§. a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazható. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 13 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta. A rendeletmódosítás 
elfogadását az elhangzott módosítással együtt a bizottság szintén egyhangúan, 13 
igenszavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő véleményt 
alkotta: 
 
62009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága Kaposvár Építési Szabályzatának módosításról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. A 
rendeletmódosítás elfogadását azzal támogatta, hogy a 10.§. egészüljön ki az 
alábbi (3) bekezdéssel: 
 
„(3) E rendelet 5.§-a a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható.” 
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8. Előterjesztés az Önkormányzati Tervtanács működési rendjéről szóló 10/2007. (II. 
28.) önkormányzati rendelettel módosított 51/2003. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Ifj. Horváth János városi főépítész 
 
A rendeletmódosítás elfogadását a bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül 
egyhangúan, 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi 
véleményt alkották: 
 
7/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága az Önkormányzati Tervtanács működési 
rendjéről szóló 10/2007. (II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 
51/2003. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

9. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995. (X. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Ifj. Horváth János városi főépítész 
 
Pintér Lóránd megkérdezte, hogy a Pécsi utca 8. miért lett kivéve a védelem alól? 
 
Ifj. Horváth János városi főépítész elmondta, hogy egy egyedi ügy megoldása, 
rendkívül rossz szomszédi viszony indokolta. 
 
A bizottság a rendeletmódosítást elfogadását 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül támogatta a következő véleménnyel: 
 
8/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a helyi építészeti értékek védelméről szóló 
38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

10. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, többször 
módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet, továbbá Kaposvár 
reklámarculati koncepciójának módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Ifj. Horváth János városi főépítész 

 Sárdi Péter igazgató 
 
dr. Zsoldos Róbert megkérdezte, hogy pontosan hol lenne elhelyezve a plusz 10 db 
óriásplakát és 10 db hirdetőoszlop? Kinek a részéről érkezett a megkeresés? 
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Pintér Lóránd megkérdezte, hogy kívánja – e a város feloldani azt a korlátozást, mely 
szerint óriásplakát csak közterületen állítható fel? 
 
Ifj. Horváth János városi főépítész elmondta, hogy a Vagyongazdálkodási és Turisztikai 
Bizottságon is szóba került ez utóbbi kérdés. Felmerült, hogy rendezetlen az óriásplakátok 
helyzete a városban, nem egységes a megjelenésük. Éppen a rendelet legutóbbi, több-
kevesebb ellenállást kiváltó módosítása (csak közterületen állítható fel óriásplakát) terelte 
pozitív irányba ezt a folyamatot. Jobban ellenőrzés alatt tartható a plakátok kihelyezése, 
illetve megszűntethetők az illegálisan kihelyezett plakátok. 
dr. Zsoldos Róbertnek válaszolva elmondta, hogy az összes tábla kihelyezésénél, mivel 
egy bizonyos méretet meghaladnak, építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni, ahol a 
városképi szempontokat is figyelembe fogják venni a kollégák. 
 
dr. Tálos Kristóf jogi munkatárs elmondta, hogy a City Média részéről érkezett a 
megkeresés a plakátok számának növelésére. 
 
Pintér Lóránd úgy vélte, hogy a magántulajdonon történő plakát-elhelyezésre is lehetne 
olyan szabályokat kidolgozni, ami a kontroll és válogatás nélküli, rendezetlen plakát-
kihelyezés ellen hatna. Kérte egy határozati javaslat elfogadását, mely szerint a bizottság 
javasolja a Közgyűlésnek, hogy a köz- és magántulajdon egymástól eltérő, diszkriminatív 
kezelését tárgyalja meg és a rendelet ehhez kapcsolódó részeit módosítsa következő 
ülésén. 
 
dr. Zsoldos Róbert úgy érezte, hogy a rendelet megalkotása és eddigi tárgyalása során is 
az volt a cél, hogy a város, de különösen a belváros ne legyen elcsúfítva óriásplakátokkal. 
Úgy érezte, nincs arányban a város 1,5 milliós plusz bevétele és a kihelyezett táblák 
számának több mint 50%-os növekedése. 
 
Ifj. Horváth János városi főépítész felhívta a figyelmet arra, hogy a közterület fogalma 
nem attól függ, hogy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanról beszélünk –e. 
Amennyiben szerződéses kötelem jön létre a magántulajdonos és az önkormányzat között 
egy adott területre vonatkozóan, azt közterületnek kell tekinteni. 
 
Pintér Lóránd határozati javaslatának elfogadását a bizottság 6 igen szavazattal, 2 
tartózkodással, 5 nem szavazattal elutasította. Az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot 8 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, a rendeletmódosítást 
szintén 8 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi véleménnyel 
támogatta a bizottság: 
 
9/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a hirdető-berendezések és hirdetmények 
elhelyezéséről szóló, többször módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati 
rendelet, továbbá Kaposvár reklámarculati koncepciójának módosításáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának és rendeletmódosításának elfogadását 
támogatta. 
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11. Előterjesztés a luxusadóval kapcsolatos települési lakóingatlan fajták fajlagos 
átlagértékéről szóló 81/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 
A bizottság a rendelettervezet elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 12 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi véleményt alkotta: 
 
10/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a luxusadóval kapcsolatos települési 
lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékéről szóló 81/2008. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztés 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 
 

 
12. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999. (X. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 
 
A rendeletmódosítás elfogadását a bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül, 
egyhangúan, 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a 
következő véleményt alkották: 
 
11/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999. 
(X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

13. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a rendeletmódosítás elfogadását 11 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta az alábbi véleménnyel: 
 
12/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a közterület rendeltetéstől eltérő célú 
használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati 
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rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendeletmódosításának elfogadását 
támogatta. 

 
 

14. Előterjesztés a települési önkormányzatok közrend- és közbiztonságának 
megerősítésére irányuló felhíváshoz való csatlakozásról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Farkas Edit aljegyző 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy a felhívás miért nem lett mellékelve az 
előterjesztéshez? 
 
dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy a felhívást terjedelme miatt nem mellékelték az 
előterjesztéshez. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság tagjai 8 igen szavazattal, 4 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi véleményt alkották: 
 
13/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a települési önkormányzatok közrend- és 
közbiztonságának megerősítésére irányuló felhíváshoz való csatlakozásról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

15. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló többször módosított 51/1995. (XII. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 86/2008. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet hatálybaléptetéséről, valamint a Foglalkoztatási Támogatási Keret 
szabályainak módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
dr. Tálos Kristóf jogi munkatárs tájékoztatta a bizottságot, hogy a Vagyongazdálkodási 
és Turisztikai Bizottság a rendeletmódosítást támogatta. 
 
A bizottság a rendeletmódosítást egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 12 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő véleményt alkotta: 
 
14/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága az átruházott hatáskörben felhasználható 
Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló többször 
módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
86/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet hatálybaléptetéséről, valamint a 
Foglalkoztatási Támogatási Keret szabályainak módosításáról szóló 
előterjesztés rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 
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16. Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 
11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták. A rendeletmódosítás 
elfogadását szintén egyhangúan, 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatva az alábbi véleményt alkották: 
 
15/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a lakásrendelet módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának és rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

17. Előterjesztés a fogyatékkal élők gondozóháza szociális ellátás biztosítása érdekében a 
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületével kötendő ellátási szerződésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
 
dr. Vörös Gyula igazgató tájékoztatta a bizottságot, hogy a kötendő feladat-ellátási 
szerződésben szereplő 50%-os költségtérítés helyett a Népjóléti Bizottság 100%-os 
megtérítést javasolt. 
 
A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 13 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő véleményt 
alkotta: 
 
16/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a fogyatékkal élők gondozóháza szociális ellátás 
biztosítása érdekében a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületével 
kötendő ellátási szerződésről szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
 

18. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek hőfogyasztásának 
szabályozását célzó felújításáról, korszerűsítéséről szóló 19/2008. (IV. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok felhívta a bizottsági tagok figyelmét az ülés előtt kiosztott 
módosított rendelet-tervezetre, amelyet az előterjesztő kért elfogadni. 
 
 



 15 

Polgárné Perczel Mária beruházási ügyintéző ismertette a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság véleményét, valamint indokolta a kiosztott 
módosított rendelet-tervezetet. 
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság véleményét a bizottság 6 igen 
szavazattal, 7 tartózkodással, ellenszavazat nélkül nem támogatta. A kiosztott módosított 
rendelet-tervezetet a bizottság egyhangúan, 13 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi véleményt alkotta: 
 
17/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága az iparosított technológiával épített 
lakóépületek hőfogyasztásának szabályozását célzó felújításáról, 
korszerűsítéséről szóló 19/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés rendeletmódosításának elfogadását egy új 2.§-
szal történő alábbi kiegészítéssel támogatta azzal, hogy a 2. és 3.§ számozása 3. 
és 4.§-ra módosuljon: 
 
„2.§. A R. 2.§. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) a hozzá benyújtott pályázat esetén igényelt 
támogatást akkor nyújtja, ha a pályázó a munkák elvégzésére 
kiküldésre kerülő ajánlattételi felhívás tartalmát az 
Önkormányzat által jóváhagyatja és a beérkezett kivitelezői 
ajánlatok elbírálására alakuló 4 tagú bizottságban az 
Önkormányzat 2 fővel képviselteti magát, így a kivitelező 
kiválasztásának részt vesz.”” 

 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság véleményét nem 
támogatta. 

 
 

19. Előterjesztés az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-
megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 
12/2008. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 
A rendeletmódosítás elfogadását a bizottság tagjai egyhangúan, kérdés, hozzászólás 
nélkül 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a következő 
véleményt alkották: 
 
18/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága az iparosított technológia felhasználásával 
épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, 
felújításának támogatásáról szóló 12/2008. (III. 5.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 
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20. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról, Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, 11 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi véleményt alkotta: 
 
19/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról, 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

21. Előterjesztés a beruházási célprogram, illetve a beruházási program szabályzatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 
támogatva 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi véleményt 
alkották: 
 
20/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a beruházási célprogram, illetve a beruházási 
program szabályzatáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta. 

 
 

22. Előterjesztés a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány és a Mártírok és Hősök 
Közalapítvány kuratóriumi és ellenőrző bizottsági tagjainak megválasztásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester (ZÁRT ANYAG) 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató  
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság 12 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta a következő véleménnyel: 
 
21/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a Kaposvár Város Közbiztonságáért 
Alapítvány és a Mártírok és Hősök Közalapítvány kuratóriumi és ellenőrző 
bizottsági tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 
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23. Előterjesztés közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 13 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi véleményt 
alkotta: 
 
22/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a közművelődési megállapodások 
felülvizsgálatáról és módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
 

24. Előterjesztés a Kaposvári Sportiskola alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül támogatták 
és egyhangúan, 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
véleményt alkották: 
 
23/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a Kaposvári Sportiskola alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

25. Előterjesztés az Építőipari, Faipai Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, 13 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi véleményt alkotta: 
 
24/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és 
Kollégium alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 



 18 

26. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2009. évi 
munkatervéről 
Előterjesztő: dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
A bizottság tagjai részéről javaslat és módosítás az ügyrendhez nem merült fel, a 
határozati javaslatot a bizottság egyhangúan, 13 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozta: 
 
2/2009. (II. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2009. évi munkatervét elfogadta. 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a levezető elnök az ülést bezárta. 
  
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 dr. Gróf Regina dr. Szép Tamás 
 bizottsági titkár tanácsnok 
 


