
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2009. március 24. napján a Kaposvári Polgármesteri Hivatal 
I. emelet T/103. számú tárgyalójában a Népjóléti és a Pénzügyi Bizottsággal közösen 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen volt: 11 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a rendkívüli ülésen a bizottság megjelent tagjait. A 
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 15 tagja közül az ülés kezdetekor 11 fő van 
jelen, így a rendkívüli bizottsági ülés határozatképes. Kérte a bizottságot, hogy a meghívóban 
szereplő napirendi pontokon túl vegye fel a rendkívüli ülés napirendjére a pályaválasztási 
tanácsadás feladatellátásáról a Bárczi Gusztáv Módszertani Központban, valamint a 
Kaposvári Városfejlesztési Kft. ügyvezetője megbízásának meghosszabbításáról, illetve új 
ügyvezető megválasztásáról szóló előterjesztéseket. 
 
A bizottság a rendkívüli ülés meghívóban szereplő napirendjét és a két plusz napirendi pontot 
11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadva az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2009. (III. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága felvette rendkívüli ülésének napirendjére az alábbi – a meghívóban is 
szereplő – előterjesztéseket: 
− az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(III.3.) önkormányzati 

rendelet módosításáról, 
− Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról, 
− a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló - 

többször módosított - 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
− az adósságkezelési szolgáltatás biztosítása érdekében a KAVÍZ-zel történő 

együttműködési megállapodásról, 
− Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évre szóló 

közfoglalkoztatási tervéről, 
− a Deseda Ingatlanforgalmazó Kft tulajdonosi döntést igénylő kérdéseiről, 
− az óvodahálózat átszervezéséről, 
− az általános iskolahálózat átszervezéséről, 
− a kollégiumi hálózat hatékonyabb kihasználásáról, 
− a Toponári Általános Iskola, a Pécsi Utcai Általános Iskola és a Gárdonyi Géza 

Általános Iskola (Bartók Béla Úti Tagiskola) alapító okiratának módosításáról, 
− a Füredi úti volt katonai lőtér területének energetikai célú hasznosításáról, 
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valamint az alábbi két előterjesztést: 
− pályaválasztási tanácsadás feladatellátásáról a Bárczi Gusztáv Módszertani 

Központban, 
− a Kaposvári Városfejlesztési Kft. ügyvezetője megbízásának meghosszabbí-

tásáról, illetve új ügyvezető megválasztásáról. 
 
 
Napirend: 
 
 
1. Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (III. 3.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló - többször módosított - 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 

 
3. Előterjesztés az adósságkezelési szolgáltatás biztosítása érdekében a KAVÍZ-zel 

történő együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
 

4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évre szóló 
közfoglalkoztatási tervéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 

 Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 
 
5. Előterjesztés a Füredi úti volt katonai lőtér területének energetikai célú 

hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 

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

7. Előterjesztés a Deseda Ingatlanforgalmazó Kft. tulajdonosi döntést igénylő 
kérdéseiről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
8. Előterjesztés az óvodahálózat átszervezéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
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9. Előterjesztés az általános iskolai hálózat átszervezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
10. Előterjesztés a kollégiumi hálózat hatékonyabb kihasználásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
11. Előterjesztés a Toponári Általános Iskola, a Pécsi Utcai Általános Iskola és a 

Gárdonyi Géza Általános Iskola (Bartók Béla Úti Tagiskola) alapító okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
12. Előterjesztés pályaválasztási tanácsadás feladatellátásáról a Bárczi Gusztáv 

Módszertani Központban 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
13. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft. ügyvezetője megbízásának 

meghosszabbításáról, illetve új ügyvezető megválasztásáról. 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (III. 3.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
Molnár György igazgató elmondta, hogy a költségvetési rendelet szövegében, a 
számadatokban tévedés, elírás történt. Kérte a bizottságot, hogy az 1.§. (2) bekezdésében a 
számadatokat a következők szerint fogadják el: forrás kiegészítő hitel 5.612.389 e Ft, 
felhalmozási célú hitel 4.423.748 e Ft, folyószámlahitel 234.909 e Ft. Kérte a Műszaki 
Bizottság és a Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság véleményének támogatását, 
melyet az előterjesztő is támogatott. Eszerint a rendelettervezet melléklete egészüljön ki a 
műszaki ellenőrzési feladatokkal, illetve a tervet nem igénylő munkák esetén – az 
ajánlattételi felhíváshoz szükséges – műszaki tartalom meghatározásával. A csapadékvíz-
elvezetési feladatokkal kapcsolatos bizottsági javaslatot az előterjesztő az alábbiak szerint 
kérte támogatni: a 2006. évi útfelújítási munkák kapcsán elmaradt csapadékvíz-elvezetési 
feladatok kerüljenek felmérésre, készüljön el azok előzetes költségbecslése, szükség 
esetén tervezése. Az így előkészített feladatokról a közgyűlés a költségvetési rendelet 
következő módosításakor döntsön. Ennek támogatását kérte a bizottságtól. 
 
Az elhangzott pontosításokkal és módosításokkal együtt a bizottság a rendelettervezet 
elfogadását egyhangúan, 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta. A csapadékvíz-elvezetési feladatokkal kapcsolatos határozati javaslati ponttal 
együtt a határozati javaslatot a bizottság szintén egyhangúan, 11 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi véleményt alkotta: 
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26/2009. (III. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
szóló 3/2009. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendeletmódosításának és határozati javaslatának elfogadását az alábbi 
módosításokkal támogatta: 
 
a.) A rendelettervezet 1.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 

„1.§. 
A R. 4.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 5.612.389 e 
Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, melyből 4.423.748 e Ft 
felhalmozási célú hitel, mely az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési és az 
Önkormányzati Bérlakás Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 
milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján igénybe vehető felhalmozási 
célhitel, 953.732 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében felveendő Panel Plusz hitel, 234.909 e Ft folyószámla hitel. A 
likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető 
folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg 
érvényes megállapodás alapján 695.903 e Ft.” 
 

b.) A rendelettervezet melléklete egészüljön ki a műszaki ellenőrzési 
feladatokkal, illetve a tervet nem igénylő munkák esetén – az ajánlattételi 
felhíváshoz szükséges – műszaki tartalom meghatározásával. 

 
c.) A határozati javaslat egészüljön ki egy új ponttal az alábbiak szerint: 

 
„4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 
2006. évi útfelújítási munkák kapcsán elmaradt csapadékvíz-elvezetési 
feladatok kerüljenek felmérésre, készüljön el azok előzetes költségbecslése, 
szükség esetén tervezése. Az így előkészített feladatokról a közgyűlés a 
költségvetési rendelet következő módosításakor döntsön. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Határidő:  következő költségvetési rendeletmódosítás” 

 
 

2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló - többször módosított - 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
 
A bizottság a rendeletmódosítás elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 11 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi véleményt 
alkotta: 
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27/2009. (III. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló – többször módosított – 
13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés az adósságkezelési szolgáltatás biztosítása érdekében a KAVÍZ-zel 
történő együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül 11 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan támogatta és a következő 
véleményt alkotta: 
 
28/2009. (III. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága az adósságkezelési szolgáltatás biztosítása 
érdekében a KAVÍZ-zel történő együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évre szóló 
közfoglalkoztatási tervéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 

Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 
11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták az alábbi véleménnyel: 
 
29/2009. (III. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2009. évre szóló közfoglalkozgatási tervéről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés a Füredi úti volt katonai lőtér területének energetikai célú 
hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
Sárdi Péter igazgató elmondta, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottság, valamint a Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság a határozati javaslat 
elfogadását támogatta. 
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A bizottság egyhangúan, 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
határozati javaslat elfogadását a következő véleménnyel támogatta: 
 
30/2009. (III. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a Füredi úti volt katonai lőtér területének 
energetikai célú hasznosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
 

6. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Ifj. Horváth János városi főépítész 
 
Ifj. Horváth János városi főépítész felhívta a figyelmet egy elírásra a 
rendeletmódosításban: a 2.§. (1) bekezdésében szereplő c.) pont helyesen: a.) pont, ahogy 
a bevezetőben is szerepel. Kérte ezzel a pontosítással együtt a rendeletmódosítás 
elfogadását. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 11 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták. A rendeletmódosítás elfogadását az 
elhangzott pontosítással együtt a bizottság szintén egyhangúan, 11 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi véleményt alkotta: 
 
31/2009. (III. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a Kaposvár Építési Szabályzatának 
módosításáról szóló előterjesztés rendeletmódosításának elfogadását azzal a 
pontosítással támogatta, hogy a rendeletmódosítás 2.§. (1) bekezdésének első 
mondatrésze helyesen a következő: 
 
„(1) A R. 11.§. (2) bekezdése a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„a.) ….” 
 
A határozati javaslat elfogadását támogatta. 

 
 

7. Előterjesztés a Deseda Ingatlanforgalmazó Kft. tulajdonosi döntést igénylő 
kérdéseiről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal, 
2 tartózkodással, 1 ellenszavazattal támogatva a következő véleményt alkotta:  
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32/2009. (III. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a Deseda Ingatlanforgalmazó Kft. tulajdonosi 
döntést igénylő kérdéseiről szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
 

8. Előterjesztés az óvodahálózat átszervezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
dr. Hoffmann-né Hetesi Noémi megkérdezte, hogyan valósítható meg az egyediség, az, 
hogy az egy szervezeten belül működő óvodáknak különböző lesz a pedagógiai 
programja? 
 
Stickel Péter igazgató elmondta, hogy az integráció kapcsán a szakmai önállóság 
továbbra is érvényesülni fog, az óvodák a pedagógiai programjukat megtartják. Nyilván 
kell lennie egy közös pedagógiai keretprogramnak, de a tagóvodákban az önálló 
programok megmaradnak. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság tagjai 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 1 
ellenszavazattal támogatták és az alábbi véleményt alkották: 
 
33/2009. (III. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága az óvodahálózat átszervezéséről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

9. Előterjesztés az általános iskolai hálózat átszervezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
dr. Hoffmann-né Hetesi Noémi megkérdezte, hogy mik voltak a főbb ellenérvek az 
Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság ülésén, amelyek az összevonás ellen 
szóltak? 
 
Stickel Péter igazgató elmondta, hogy alapvetően Paksi Lajos képviselő feszegette az 
egy intézmény alá vonás kérdését. Az intézményvezető kollégák két szakmai egyeztetésen 
is túl vannak már olyan intézményeknél, ahol az integrációt megvalósították. Kiemelte, 
hogy az integrációra a város rákényszerült, egyébként közel 80 millió Ft normatívát nem 
tudna majd lehívni szeptembertől. Paksi Lajos azt javasolta, hogy ne egy OM azonosító 
legyen, hanem három. A javaslatából a Pécsi Utcai Általános Iskolát teljesen kihagyta. Ezt 
szakmailag az igazgatóság nem tudta támogatni. A képviselő  szerint aláírásgyűjtést 
kellene kezdeményezni, hogy változtassa meg a Parlament az egy OM azonosító kérdését. 
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dr. Szép Tamás tanácsnok felhívta a figyelmet arra, hogy a város rákényszerült erre a 
döntésre. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül támogatták és a következő véleményt alkották: 
 
34/2009. (III. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága az általános iskolai hálózat átszervezéséről 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

10. Előterjesztés a kollégiumi hálózat hatékonyabb kihasználásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 11 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi véleményt 
alkotta: 
 
35/2009. (III. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a kollégiumi hálózat hatékonyabb 
kihasználásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta. 

 
 

11. Előterjesztés a Toponári Általános Iskola, a Pécsi Utcai Általános Iskola és a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola (Bartók Béla Úti Tagiskola) alapító okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 
11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a következő 
véleményt alkották: 
 
36/2009. (III. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a Toponári Általános Iskola, a Pécsi Utcai 
Általános Iskola, a Gárdonyi Géza Általános Iskola (Bartók Béla Úti 
Tagiskola) és a Kisfaludy Utcai Általános Iskola alapító okiratainak 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
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14. Előterjesztés pályaválasztási tanácsadás feladatellátásáról a Bárczi Gusztáv 

Módszertani Központban 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 11 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő véleményt 
alkotta: 
 
37/2009. (III. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a pályaválasztási tanácsadás feladat ellátásáról 
a Bárczi Gusztáv Módszertani Központban szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

15. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft. ügyvezetője megbízásának 
meghosszabbításáról, illetve új ügyvezető megválasztásáról. 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
Molnár György igazgató egy elírásra hívta fel a figyelmet. Az előterjesztésben jól 
szerepel, de a határozati javaslatból kimaradt a 350 ezer Ft-os személyi alapbér elől a 
nettó szó. Ezzel a pontosítással együtt kérte a határozati javaslat elfogadását. 
 
A bizottság a pontosítással együtt a határozati javaslat elfogadását 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, 2 ellenszavazattal támogatta és az alábbi véleményt alkotta: 
 
38/2009. (III. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a Kaposvári Városfejlesztési Kft. ügyvezetője 
megbízásának meghosszabbításáról, illetve új ügyvezető megválasztásáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta azzal a 
pontosítással támogatta, hogy az előterjesztésben leírtaknak megfelelően a 
határozati javaslatban is nettó 350.000,-Ft személyi alapbér megállapítása 
szerepeljen. 

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

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


