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JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2009. február 26. napján a Kaposvári Polgármesteri Hivatal 
I. emelet T/103. számú tárgyalójában 11.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen volt: 8 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok ismételten köszöntötte a rendkívüli ülésen a bizottság megjelent 
tagjait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 15 tagja közül az ülés kezdetekor 
8 fő van jelen, így a rendkívüli bizottsági ülés határozatképes. Elmondta, hogy Pintér Attila 
frakcióvezető az MSZP-frakció nevében tett módosító indítványt a 2009. évi költségvetési 
rendelethez, kérte a bizottságot, hogy foglaljon állást az írásos módosító indítvány napirendre 
vételéről. 
 
A bizottság az írásos módosító javaslatot egyhangúan, 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül felvette napirendjére az alábbi határozattal: 
 
4/2009. (II. 26.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága felvette napirendjére Pintér Attila frakcióvezetőnek az MSZP-frakció 
nevében a költségvetéshez tett módosító indítványát. 

 
Napirend: 
 
Az MSZP-frakció 2009. évi költségvetéshez tett írásbeli módosító indítványa 
Előterjesztő: Pintér Attila 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetést érintő kérdésben 
csak a Pénzügyi Bizottság véleményével együtt terjeszthető javaslat a Közgyűlés elé. 
 
Pintér Attila az írásos javaslat el nem fogadása esetére javasolta, hogy vagy egy 8 tagú 
pénzügyi tanácsadó testület segítse polgármester munkáját, vagy a jelenlegi pénzügyi 
tanácsadó cég akár minden tagja, vagy egy abból alakított szűkebb testület. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok rámutatott, hogy írásbeli módosító indítvány hiányában a 
bizottság az itt elhangzott újabb módosításokról nem tud állást foglalni, csak az írásos 
indítványban is szereplő javaslatról szavazhat. Úgy vélte, hogy a devizában kibocsátott 
kötvények más devizára való konvertálása gyors és operatív döntést igényel, bármilyen 
bizottság összehívása ezt a folyamatot csak lassítaná. Ezen kívül a polgármester egyedüli 
felelősségét felváltaná egy bizottság felelőssége. A 16.§-ra vonatkozó javaslatot nem tartotta 
elfogadhatónak. Ha van az MSZP-frakciónak részletes, szövegszerű javaslata a 16.§-ra 
vonatkozóan, azt is ide kellett volna hozni, nem lehet csak úgy kivenni ezt a §-t a rendeletből 
és később kitalálni helyette egy másikat. 
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Csutor Ferenc az írásos indítványban foglaltakat nem támogatta. 
 
Pintér Attila elmondta, hogy a frakció jóhiszemű javaslatot próbált előterjeszteni, a 
polgármester munkáját szerették volna segíteni. Úgy vélte, hogy a döntés felelőssége 
egyébként is mindig a polgármesteré. 
 
Az MSZP-frakció 2009. évi költségvetéshez tett módosító indítványának elfogadását a 
bizottság 3 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem támogatta és az alábbi 
véleményt alkotta: 
 
26/2009. (II. 26.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az MSZP-frakció 2009. évi költségvetéshez tett módosító 
indítványának elfogadását nem támogatta. 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke a rendkívüli ülést bezárta. 
  
 
 

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


