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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2010. február 18. napján, a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet 103. tárgyalójában megtartott üléséről. 
 
Jelen volt: 9 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 

dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent tagokat és a Hivatal 
munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 15 tagja közül az ülés  
kezdetekor 9 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes.  
 
Kérte a bizottsági tagokat, hogy vegye le napirendéről az alábbi előterjesztést: 

• a Kaposvár Kártya továbbfejlesztéséről, új kedvezmények bevezetéséről 
szóló előterjesztés 

 
 
A Bizottság az ülés napirendjét 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága levette napirendjéről a Kaposvár Kártya továbbfejlesztéséről, új 
kedvezmények bevezetéséről szóló előterjesztést. 

 

Napirend: 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetéséről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 

3. Előterjesztés a Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: ifj. Horváth János főépítész 
 

4. Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
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5. 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 főépítész 
 

6. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. 
(III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 

7. Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 

8. Előterjesztés a 26/1994.(VI.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, az 
óraleolvasás, számlázás és díjbeszedés időpontjáról és rendjéről 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

9. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló - többször módosított - 51/2007. (XI. 14.) számú önkormányzati 
rendelet és az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató  
 

10. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló többször módosított 
25/1999.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

11. Tájékoztató a Kaposvár "Új munkahelyek, új utak, új otthonok!" elnevezésű, 
várospolitikai és városfejlesztési célokat megfogalmazó, 4 éves gazdasági 
programjának állásáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

12. Tájékoztató Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési tervének felülvizsgálatáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

13. Tájékoztató a Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési Stratégiájának 
áttekintéséről  
Előterjesztő Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   dr. Loncsár Krisztina igaz gató 
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14. Tájékoztató a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 
84/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet, illetve a Kaposvári Városfejlesztési Kft-
vel kötött szerződés végrehajtásáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

dr. Loncsár Krisztina igaz gató 
 

15. Tájékoztató a pénzügyi-gazdasági válság csökkentése érdekében alkalmazott 
"kaposvári modell" hatása Kaposvár gazdaságára, a gazdaságélénkítés további  
feladatairól 
Előterjesztő Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   dr. Loncsár Krisztina igaz gató 
 

16. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

17. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás társulási szerződésének és a Liget Időskorúak Otthona alapító okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 

18. Előterjesztés az Arany János utcai atlétikai centrum elnevezéséről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

19. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évre szóló 
Közfoglalkoztatási tervéről  
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 

20. Előterjesztés a Fenstherm Kft. kötbérfizetési kötelezettségének részletfizetéssel 
történő teljesítéséről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 

21. Előterjesztés a Bölcsődei Központ alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 

22. Előterjesztés a Kapos vízfolyáson létesítendő vésztározóhoz szükséges ingatlanok 
használatáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 

23. Előterjesztés KMJV Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
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24. Előterjesztés a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának 

módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

25. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2010. évi 
munkatervéről 
Előterjesztő dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

Napirendek tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi 
költségvetési rendeletének módosításáról 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelet módosítás elfogadását 6 igen 
szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül, a határozati javaslat elfogadását, 6 
igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 
 
7/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról szóló előterjesztés rendelet-módosításának és határozati 
javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetéséről 

 
Erős György irodavezető ismertette a Pénzügyi Bizottságon már elfogadott 
rendeletmódosítási indítványokat, illetve a határozati javaslat kiegészítésére vonatkozó 
javaslatokat. 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelet módosítás és a módosító javaslatok 
elfogadását 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, a határozati javaslat és  
a kiegészítő javaslatok elfogadását, 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, tartózkodás 
nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
 
8/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztés rendelet-módosításának elfogadását az alábbi 
módosításokkal támogatta: 
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1. A rendelet tervezet 20. § (3) bekezdése a következőképpen módosuljon: 
 
„A saját hatáskörű előirányzat módosítás és átcsoportosítás nem terjedhet ki az 
államháztartáson kívüli pénzeszközök átadása előirányzatának 
megváltoztatására.” 
 

2. Az út-, híd, járdafelújításra biztosított összeg csak keretösszegként kerüljön 
meghatározásra; a konkrét célok az áprilisi közgyűlésen kerüljenek 
meghatározásra. 

3. A Tűzoltóság eszközbeszerzésére elnyert pályázathoz szükséges 24 millió forint  
önerőt a költségvetési hiány terhére biztosítsa a Közgyűlés.  

4. Az E-ON-tól kulturális célra kapott 25 millió Ft támogatás miatt felszabaduló saját 
pénzeszközökből 13 millió Ft a Kaposvári Kosárlabda Klub részére, 8 millió Ft a 
Rákóczi SC részére kerüljön többlettámogatásként biztosításra. 

5. A Noszlopy utcai körforgalom miatt a MÁV-tól bérelt terület bérleti díjára 
biztosítson a Közgyűlés 516 eFt-ot. 

6. A 4/a. táblázatban szereplő Soundbeam eszköz beszerzésére biztosított támogatás  
kerüljön át a céltartalékba, a támogatás címzettjének megjelölése nélkül.  

 

A határozati javaslatának elfogadását az alábbi kiegészítésekkel támogatta.  

1. A szemétdíj szociális támogatásának rendeletben meghatározott eljárási rendje 
miatt, az átmeneti időszakra a Közgyűlés 21.096 eFt-ot előlegezzen meg a 
KVG Zrt. részére, az egész éves támogatás terhére. 

2. A határozati javaslat 5. pontja kerüljön kiegészítésre a következők szerint: 

„Az intézmények 2009. évi pénzmaradvány elszámolása során 
megállapításra kerülő elvonás az intézményekkel történő egyeztetést 
követően kerüljön érvényesítésre.” 

3. A Bajcsy Zsilinszky utcai Központi Óvodában a Közgyűlés engedélyezze az 
óvodatitkár 8 órás foglalkoztatását. 

 
 
3. Előterjesztés a Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy a rendelet tervezet 1. számú mellékletében a 
kék színű jelölés mit jelent. 
 
ifj. Horváth János főépítész elmondta, hogy a kék szín a vízgazdálkodási terület 
szimbóluma; védművet, parti sávot, száraz tározót jelent, melyet csak nagyobb vízmennyiség 
esetén önt el a víz. 
 
A bizottság tagjai a rendelet módosítás és határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 9 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
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9/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztés 
rendelet-módosításának és határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

4. Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
A bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 9 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
10/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

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

 
 
5. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 

38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 9 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
11/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

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 rendelet-
módosításának elfogadását támogatta.  

 
 
6. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. 

(III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 9 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
12/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. 
(III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelet-
módosításának elfogadását támogatta.  
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7. Előterjesztés a lakásrendelet módosításáról 
 
Csutor Ferenc tanácsnok megkérdezte, hogy mi az önkormányzat célja a felszabaduló két  
épülettel. 
 
dr. Tálos Kristóf, a Vagyongazdálkodási és Marketing Igazgatóság munkatársa elmondta, 
hogy a két épületet önkormányzati bérlakásként kívánják hasznosítani. 
 
A bizottság tagjai a rendelet módosítás és határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 9 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
13/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

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

 
 
8. Előterjesztés a 26/1994.(VI.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, az 

óraleolvasás, számlázás és díjbeszedés időpontjáról és rendjéről 
 
A bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 9 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
14/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a 26/1994.(VI.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, az óraleolvasás, 
számlázás és díjbeszedés időpontjáról és rendjéről szóló előterjesztés rendelet-
módosításának elfogadását támogatta.  

 
 
9. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 

formákról szóló - többször módosított - 51/2007. (XI. 14.) számú önkormányzati 
rendelet és az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
A bizottság tagjai a rendelet módosítások elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül, 8 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 
 
15/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló - többször módosított - 51/2007. (XI. 14.) számú önkormányzati 
rendelet és az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés rendelet-módosításainak elfogadását támogatta.  
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10. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló többször módosított 
25/1999.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy a módosítás indoka az, hogy a parkoló őrök a 
jogosultságot le tudják ellenőrizni, így nincs szükség az igazolás kitételére. Egyben ismertette 
a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság módosító javaslatát, melyet nem 
támogatott. 
 
Csutor Ferenc tanácsnok megkérdezte, hogy az ingyenes parkolást a személy kapja vagy a 
gépjármű. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megválaszolta a kérdést, miszerint a gépjármű, hiszen a rendszám 
rákerül a kártyára. Hozzászólásában elmondta, hogy ezt a megoldást nem támogatja. Így az 
autósok nem fogják kitenni a kedvezményre jogosító kártyákat, amit a többi autós – akit  
esetleg megbüntetnek – gyanakvással figyel, hogy miért nem büntették meg a kártya nélküli 
járművet. Ez a megoldás külön gondot jelent a mozgáskorlátozott igazolvánnyal 
rendelkezőknél, hiszen azt a parkoló őr nem tudja leellenőrizni. Éppen ezért javasolta, hogy a 
rendelet 2. számú mellékletének 3/d. pontja maradjon hatályban azzal, hogy ez csak a 
mozgáskorlátozott igazolványra érvényes.   
 
A bizottság tagjai a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság módosító 
javaslatának elfogadását 6 ellenszavazattal, 3 igen szavazat mellett, tartózkodás és nélkül nem 
támogatta. 
 
A bizottság tagjai dr. Szép Tamás tanácsnok módosító javaslatának elfogadását 7 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül támogatta. 
 
A bizottság tagjai a rendelet módosításának elfogadását, a módosító indítvánnyal együtt 7 
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 
 
 
16/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló többször módosított 25/1999.(X.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelet-módosításának 
elfogadását az alábbi módosítással támogatta.  
 
1. A rendelet tervezet 5. §-ában a rendelet 2. számú mellékletének 3. pontja a 

következő d.) ponttal egészüljön ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi d.) pont 
megjelölés e.) pontra módosuljon: 

„d.) A mozgáskorlátozott igazolvány 10 napon belüli utólagos bemutatási díja 
400 Ft + ÁFA. 10, illetve 15 napon túl az adott parkolási övezetre vonatkozó 
alap- és pótdíjnak megfelelő összeg az engedély utólagos bemutatási díja.” 

 
2. A Bizottság a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság módosító 

javaslatát nem támogatta. 
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11. Tájékoztató a Kaposvár "Új munkahelyek, új utak, új otthonok!" elnevezésű, 
várospolitikai és városfejlesztési célokat megfogalmazó, 4 éves gazdasági 
programjának állásáról 

 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 7 
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 
 
17/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár "Új munkahelyek, új utak, új otthonok!" elnevezésű, 
várospolitikai és városfejlesztési célokat megfogalmazó, 4 éves gazdasági 
programjának állásáról szóló tájékoztató határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 
12. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési tervének felülvizsgálatáról 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül, 6 igen 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 
 
18/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Cselekvési tervének felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 
13. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési Stratégiájának 

áttekintéséről  
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 9 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
19/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Városfejlesztési Stratégiájának 
áttekintéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 
14. Tájékoztató a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 

84/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet, illetve a Kaposvári Városfejlesztési Kft-
vel kötött szerződés végrehajtásáról 

 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 8 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
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20/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 
84/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet, illetve a Kaposvári Városfejlesztési Kft-
vel kötött szerződés végrehajtásáról szóló tájékoztató határozati javaslatának 
elfogadását támogatta.  

 
 
15. Előterjesztés a pénzügyi-gazdasági válság csökkentése érdekében alkalmazott 

"kaposvári modell" hatása Kaposvár gazdaságára, a gazdaságélénkítés további  
feladatairól 

 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 5 
igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 
 
21/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a pénzügyi-gazdasági válság csökkentése érdekében alkalmazott 
"kaposvári modell" hatása Kaposvár gazdaságára, a gazdaságélénkítés további  
feladatairól szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 
16. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 8 
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 
 
22/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

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

 
 
17. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás társulási szerződésének és a Liget Időskorúak Otthona alapító okiratának 
módosításáról 

 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 9 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
23/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás társulási szerződésének és a Liget Időskorúak Otthona alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  



2011.01.26. 9:05 C:\temp\x\20100218_jog.doc Dr. Horváth Zsuzsanna    11/13 

 

18. Előterjesztés az Arany János utcai atlétikai centrum elnevezéséről 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 9 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
24/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az Arany János utcai atlétikai centrum elnevezéséről szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 
19. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évre szóló 

Közfoglalkoztatási tervéről  
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 9 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
25/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évre szóló 
Közfoglalkoztatási tervéről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását  
támogatta.  

 
 
20. Előterjesztés a Fenstherm Kft. kötbérfizetési kötelezettségének részletfizetéssel 

történő teljesítéséről 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 9 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
26/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Fenstherm Kft. kötbérfizetési kötelezettségének részletfizetéssel történő 
teljesítéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 
21. Előterjesztés a Bölcsődei Központ alapító okiratának módosításáról 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 9 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
27/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Bölcsődei Központ alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
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22. Előterjesztés a Kapos vízfolyáson létesítendő vésztározóhoz szükséges ingatlanok 
használatáról 

 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 9 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
28/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kapos vízfolyáson létesítendő vésztározóhoz szükséges ingatlanok 
használatáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 
 

23. Előterjesztés KMJV Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 

 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 9 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
29/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága KMJV Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 
 
24. Előterjesztés a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának 

módosításáról 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 9 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
30/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

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

 
 
 
25. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2010. évi 

munkatervéről 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 10 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
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31/2010. (II. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2010. évi munkatervéről 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
Felelős:  dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködő: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  közlés (azonnal) 

 
 
Több kérdés, hozzászólás lévé a tanácsnok az ülést berekesztette. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
  dr. Horváth Zsuzsanna   dr. Szép Tamás 
          bizottsági titkár         tanácsnok 


