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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 a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottsággal közösen 7 óra 30 perckor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen volt: 12 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a rendkívüli ülésen a bizottság tagjait. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy a testület 15 tagja közül az ülés kezdetekor 12 fő van jelen, így a 
rendkívüli bizottsági ülés határozatképes. Kérte, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a 
köztisztaság fenntartásáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosításáról 
szóló előterjesztéshez készített kiegészítő előterjesztést. Napirend előtt került kiosztásra egy 
javaslat: Pintér Attila frakcióvezető az MSZP-frakció nevében tett módosító indítványokat a 
2009. évi költségvetési rendelethez és kérte az előterjesztésük napirendre vételét. Felhívta az 
előterjesztő nevében a javaslatot kiosztó dr. Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő figyelmét 
arra, hogy a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta a napirendet és a nap folyamán nem lett 
összehívva rendkívüli ülésük. Megkérdezte, hogy a javaslatot továbbra is napirendre kívánja –
e vetetni. 
 
dr. Hoffmann-né Hetesi Noémi fenntartotta a javaslatot. 
 
A bizottság az MSZP-frakció költségvetéshez kapcsolódó módosító indítványának napirendre 
vételét 4 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elutasította. A köztisztaság 
fenntartásáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
kiegészítő előterjesztést a bizottság 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 2 ellenszavazattal 
felvette napirendjére az alábbi határozattal: 
 
3/2009. (II. 26.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága felvette napirendjére a köztisztaság fenntartásáról és az azzal 
kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosításáról szóló kiegészítő 
előterjesztést. 
 

 
Napirend: 
 
Kiegészítő előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról és az azzal kapcsolatos 
önkormányzati rendeletek módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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dr. Sőregi Zoltán megkérdezte, hogy a társasházak közgyűlése saját hatáskörben határozza –
e meg az űrméretnek megfelelő szemétdíjon belül az egyes lakók által fizetendő díjat? 
 
Molnár György igazgató elmondta, hogy a társasházak részére az részvénytársaság állapítja 
meg a szemétdíjat, a társasház osztja meg ezt a tulajdonosok között és a felosztásról 
tájékoztatja az rt-t. Ezt követően a cég a lakóknak számláz. 
 
A rendeletmódosítás elfogadását a bizottság 8 igen szavazattal, 4 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül támogatva az alábbi véleményt alkotta: 
 
25/2009. (II. 26.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a köztisztaság fenntartásáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati 
rendeletek módosításáról szóló kiegészítő előterjesztés rendeletmódosításának 
elfogadását 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 
 


