
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2009. április 23. napján a Kaposvári Polgármesteri Hivatal 
I. emelet T/103. számú tárgyalójában a Pénzügyi Bizottsággal közösen megtartott rendkívüli 
üléséről. 
 
Jelen volt: 10 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a rendkívüli ülésen a bizottság megjelent tagjait és a 
Hivatal munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 15 tagja közül az 
ülés kezdetekor 9 fő van jelen, így a rendkívüli bizottsági ülés határozatképes. Kérte a 
bizottságot, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg és a rendkívüli ülés napirendjét 
fogadja el: a helyi építészeti értékek védelméről szóló, többször módosított 38/1995. (X. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról; az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
módosításáról; költségvetési átcsoportosításról, illetve pótelőirányzatok jóváhagyásáról; a 
szociális város-rehabilitációs pályázatról és az ahhoz kapcsolódó megbízási szerződés 
elfogadásáról; az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztéshez tett kiegészítés. 

 
A bizottság a napirendet 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2009. (IV. 23.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága felvette a rendkívüli ülés napirendjére az alábbi előterjesztéseket: 
− a helyi építészeti értékek védelméről szóló, többször módosított 38/1995. (X. 16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról; 
− az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról; 
− költségvetési átcsoportosításról, illetve pótelőirányzatok jóváhagyásáról; 
− a szociális város-rehabilitációs pályázatról és az ahhoz kapcsolódó megbízási 

szerződés elfogadásáról; 
− az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány 

elszámolásáról szóló előterjesztéshez tett kiegészítés. 
 

Napirend: 
 
1. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló, többször módosított 

38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Ifj. Horváth János városi főépítész 
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2. Előterjesztés költségvetési átcsoportosításról, illetve pótelőirányzatok jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
4. Előterjesztés a szociális város-rehabilitációs pályázatról és az ahhoz kapcsolódó 

megbízási szerződés elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Tapsonyi Tünde pályázati referens 

 
5. Kiegészítés az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztéshez 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
 
Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló, többször módosított 

38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Ifj. Horváth János városi főépítész 
 
Dér Tamás megkérdezte: mi a biztosíték arra, hogy a helyi védett épület külső 
homlokzata megmarad és nem egy ultramodern üvegpalota készül el a helyén? 
 
Ifj. Horváth János városi főépítész elmondta, hogy e tekintetben nincs garancia. 
Nincsenek részletes információi sem a pályázat, sem a cél tekintetében. 
 
A bizottság a rendeletmódosítás elfogadását 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi véleményt alkotta: 
 
51/2009. (IV. 23.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

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

 
 

Molnár György igazgató kérte a 2009. évi költségvetés módosításáról és a pótigényekről 
szóló előterjesztéseket együtt tárgyalni. 
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2. Előterjesztés költségvetési átcsoportosításról, illetve pótelőirányzatok jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

és 
3. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok a határozati javaslat 2.) pontjával kapcsolatban megkérdezte, 
hogy csak elvárás vagy konkrét előírás az Európai Uniós projektekkel kapcsolatban a 
lakosság ilyen módon történő tájékoztatása? 
 
Molnár György igazgató elmondta, hogy a nagyméretű plazmatévék önkormányzati 
forrásból arról tájékoztatnák a lakosságot, hogy érdekükben milyen beruházások 
valósulnak meg a városban. 
 
Dér Tamás kérte a határozati javaslat 2.) pontjáról külön szavazni. 
 
Javaslatát a bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta. 
 
A bizottság a határozati javaslati javaslat 2.) pontjának elfogadását 0 igen szavazattal, 7 
tartózkodással, 2 ellenszavazattal nem támogatta. A határozati javaslat többi pontjának 
elfogadását a bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal támogatva a 
következő véleményt alkotta: 
 
52/2009. (IV. 23.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a költségvetési átcsoportosításról, illetve 
pótelőirányzatok jóváhagyásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását – a 2.) pont kivételével – támogatta. 

 
A bizottság a rendeletmódosítás elfogadását 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül támogatva az alábbi véleményt alkotta: 
 
53/2009. (IV. 23.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
módosításáról szóló előterjesztés rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

4. Előterjesztés a szociális város-rehabilitációs pályázatról és az ahhoz kapcsolódó 
megbízási szerződés elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Tapsonyi Tünde pályázati referens 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását 8 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi véleményt 
alkották: 
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54/2009. (IV. 23.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a szociális város-rehabilitációs pályázatról és az 
ahhoz kapcsolódó megbízási szerződés elfogadásáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

5. Kiegészítés az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztéshez 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
A bizottság a rendelet módosításának elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 
9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a következő 
véleménnyel: 
 
55/2009. (IV. 23.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága az önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztéshez tett 
kiegészítés 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 


