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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2010. április 22. 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 fel napirendére az alábbi előterjesztést: 

• a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 

 
A Bizottság az ülés napirendjét 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
36/2010. (IV. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága felvette napirendjére a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést. 

 
 
Napirendek:  
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.02.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló - többször módosított - 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
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4. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló többször 
módosított 65/2004.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 
 

5. Tájékoztató Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester  
Közreműködik: ifj. Horváth János főépítész 
 
 

6. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 38/1995. 
(X. 16.) önkormányzati rendelet módosítási javaslatáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: ifj. Horváth János főépítész 
 
 

7. Előterjesztés a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról szóló - többször módosított - 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
 

8. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Hartner Rudolf igazgató 
 
 

9. Előterjesztés a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft üzletrészének esetleges 
megvásárlásáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
 

10. Előterjesztés az új piac és vásárcsarnok üzemeltetéséről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
 

11. Előterjesztés a Kaposvári Agóra Kulturális Központ létrehozásáról  
Előterjesztő Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Stickel Péter igazgató  
 
 

12. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 
kizárandó tagönkormányzatokról, és a Társulási Megállapodás módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
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13. Előterjesztés a Vásártéri út - 9069/4. hrsz-ú ingatlan - keleti telekhatárának 
rendezése a volt Mercedes Szalon telekhatára mentén 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 

14. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
 
Erős György irodavezető ismertette az iskolai erőszak visszaszorításának támogatására 
vonatkozó javaslatot, mely szerint 2 millió forint elkülönítésre kerül erre a célra, a 
pénzmaradvány terhére. 
 
A bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, 
tartózkodás nélkül, a határozati javaslat elfogadását, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodás mellett támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
37/2010. (IV. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztés rendelet-
tervezetének elfogadását támogatta.  
 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását az alábbi módosítással támogatta:  

A pénzmaradvány terhére az iskolai erőszak visszaszorítására biztosítson a 
Közgyűlés 2 millió forintot, melynek elosztása kerüljön az Oktatási, Tudományos és 
Kulturális Bizottság hatáskörébe. 

 
 
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Erős György irodavezető ismertette a városfejlesztési televíziós vetélkedő támogatására, 
valamint a Mentőállomáshoz vezető út  felújítására vonatkozó módosító javaslatokat. 
 
Csornai Ferenc külső bizottsági tag megkérdezte, hogy a Hulladékgazdálkodási Társulás  
miért nem vesz fel működési hitelt, miért az önkormányzat ad részére kölcsönt. 
 
Erős György irodavezető elmondta, hogy mivel a társulás tagjai önkormányzatok, hitelt csak 
önkormányzati kezességvállalással vehetnek fel, tehát az önkormányzat mindenképpen 
érintett lenne az ügyben. Egyébként jelen esetben csak egy rullírozó hitelről van szó, melyet a 
társulás az ÁFA visszatérítést követően azonnal kifizet. 
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dr. Szép Tamás tanácsnok javasolta, hogy a Mentőállomásra vezető út ne az út-, híd és 
járda-felújítási program végén szerepeljen, hanem előzze meg a Balázskert közt. Ez egy pici 
utca, véleménye szerint a Mentőállomásra vezető út felújítása fontosabb. 
 
A Bizottság a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta. 
 
A bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 
tartózkodás mellett, a módosított határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 11 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
38/2010. (IV. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.02.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelet-módosításának 
elfogadását az alábbi módosításokkal támogatta: 

1. A városfejlesztési televíziós vetélkedőn történő részvétel támogatására a 
Közgyűlés biztosítson 625 eFt-ot a költségvetési hiány terhére. 

2. A Mentőállomásra vezető rövid útszakasz felújítása, a Balászkert közt megelőző 
ranghelyen kerüljön be az út-, híd és járda-felújítási körbe, a keretösszeg 
módosítása nélkül. 

A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
 

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló - többször módosított - 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelet módosítás elfogadását egyhangúan, 11 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
39/2010. (IV. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

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 rendelet-módosításának elfogadását támogatta.  

 
4. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló többször 

módosított 65/2004.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelet módosítás elfogadását egyhangúan, 11 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
40/2010. (IV. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló többször 
módosított 65/2004.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendelet-módosításának elfogadását támogatta.  
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5. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 
 

A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelet módosítás és határozati javaslat  
elfogadását egyhangúan, 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva 
az alábbi határozatot hozták: 

 
41/2010. (IV. 22.) 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.  

 
 
6. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló többször módosított 

38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosítási javaslatáról 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelet módosítás elfogadását egyhangúan, 11 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
42/2010. (IV. 22.) 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.  

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

formákról szóló - többször módosított - 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelet módosítás elfogadását egyhangúan, 11 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
43/2010. (IV. 22.) 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.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés rendelet-módosításának elfogadását támogatta.  

 
 
8. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelet módosítás elfogadását egyhangúan, 11 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
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44/2010. (IV. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága 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.  

 
 
9. Előterjesztés a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft üzletrészének esetleges 

megvásárlásáról 
 
dr. Sőregi Zoltán külső bizottsági tag a következő kérdéseket tette fel: 
Mit jelent az esetleges vétel? Ki van-e fizetve a tulajdonész megvásárlásához felvett hitel? A 
Kft. fizetett-e osztalékot? 
 
Brantmüller Zsoltné közgazdasági elemző elmondta, hogy a kft. ügyvezetője kereste meg 
az Önkormányzatot azzal, hogy a Somogy Megyei Kegyeleti Egyesület tulajdonosi 
pozíciójának rendezése miatt - az egyesület a tulajdonrészt hitelből vásárolta meg – az  
Önkormányzat foglalkozzon a vétellel. A hitel jelenleg még nincs kifizetve, erre 
részletfizetési megállapodás van. A kft. nem fizetett osztalékot, azonban a társaság 
tulajdonában álló telephelyek nagyobb értéket képviselnek, mint az alaptőke, ezért lenne 
érdemes a tulajdonrészt megvásárolni, amivel az önkormányzat többségi tulajdont szerezne. 
 
Pintér Lóránd képviselő a következő kérdéseket tette fel: Hogyan merült fel, hogy az 
egyesület szerezzen tulajdont a kft-ben? Amikor az egyesület vásárolt, miért nem volt 
probléma a hitelfelvétel? Az egyesület miért nem tudja a tartozását fizetni? Ki és hogyan tette 
a javaslatot, hogy maximum az üzletrész értékének kétszereséért vásárolják meg azt? 
 
Brantmüller Zsoltné közgazdasági elemző elmondta, hogy a maximum kétszeres vételár a 
vásárlás kereteit adja meg, melynek meghatározásakor a korábbi adásvételek voltak az  
irányadók. Az egyesületnek korábban is volt tulajdona. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kft. 
törzstőkéje nincsen arányban a kft. vagyonával. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy mivel az egyesület nem kereste meg eladási 
szándékával az önkormányzatot, nincs miről beszélni. 
 
Pintér Lóránd képviselő elmondta, hogy megveszünk egy üzletrészt, ami még ki sincs  
fizetve, de mi lesz az egyesület sorsa, nincs tisztázva. Mivel a tagok a kft. dolgozói, a vásárlás  
dolgozói juttatás. 
 
dr. Sőregi Zoltán külső bizottsági tag véleménye szerint a kérdés jelenleg nem aktuális, sok 
a tisztázatlan pont. Meg kellene várni, amíg a tulajdonos tesz javaslatot az eladásra, addig 
nincs miről szavazni. 
 
Pintér Lóránd képviselő véleménye szerint, ha a Közgyűlés ajánlatot tesz a vételre, a 
tulajdonos reagálni fog. A problémát abban látja, hogy nem ismerjük a társaság működését,  
így pedig nem lehet dönteni. 
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dr. Sőregi Zoltán külső bizottsági tag elmondta, hogy ismer olyan értékbecslést, mely 
szerint a társaság értéke nulla, mivel a tevékenységéből adódóan nem forgalomképes, más  
célra nem használható a vagyona. 
 
Brantmüller Zsoltné közgazdasági elemző elmondta, az előterjesztés célja az, hogy 
amennyiben ajánlat érkezik teljes körű felhatalmazással rendelkezzenek. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok szerint a maximum összeg megjelölése rontja az önkormányzat 
vételi pozícióját. Az anyag nyilvános, egyértelmű, hogy ilyen tartalmú ajánlatot tesznek a 
tulajdonosok, ezért javasolta a maximális vételár törlését a határozatból. 
 
A bizottság a módosító javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 2 ellenszavazat mellett 
elfogadta. 
 
A bizottság tagjai határozati javaslat elfogadását, 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 2 
ellenszavazat mellett, támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
45/2010. (IV. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft üzletrészének esetleges 
megvásárlásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását az alábbi 
módosítással támogatta: 
A határozati javaslatból a „maximum a névérték kétszeresén történő” szövegrész kerüljön 
törlésre. 

 
 
10. Előterjesztés az új piac és vásárcsarnok üzemeltetéséről 
 
A bizottság tagjai a rendelet módosítás és határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 11 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
46/2010. (IV. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az új piac és vásárcsarnok üzemeltetéséről szóló előterjesztés rendelet-
módosításának és határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

11. Előterjesztés a közművelődési és művészeti intézményeink szervezeti és funkcionális 
racionalizálásáról 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok javaslatot tett az intézmény elnevezésére. Javasolta, hogy a 
Kaposvári Kultúrpalota nevet kapja. 
 
dr. Farkas Géza külső bizottsági tag megkérdezte, hogy a Fő u. 2-ből kiköltözik-e a galéria. 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális ügyintéző elmondta, hogy igen, mivel a pályázat 
egyik feltétele volt egy épület feladása. A Képtár marad a helyén. 
 
Vajda Imréné képviselő nem támogatta a Tanácsnok módosító javaslatát. Véleménye szerint 
a helyi hagyományokra figyelemmel Együd Árpád nevét meg kell hagyni. 
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dr. Farkas Géza külső bizottsági tag véleménye szerint a nevet ne változtassák. Ha készen 
lesz az épület, akkor a városlakók véleménye alapján döntsék el az intézmény elnevezését. 
 
A Bizottság dr. Szép Tamás módosító javaslatát 3 igen szavazat mellett, 9 tartózkodással és 3 
nem szavazattal nem támogatta. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
47/2010. (IV. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közművelődési és művészeti intézményeink szervezeti és funkcionális 
racionalizálásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 
12. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 

kizárandó tagönkormányzatokról, és a Társulási Megállapodás módosításáról 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 11 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
48/2010. (IV. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 
kizárandó tagönkormányzatokról, és a Társulási Megállapodás módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 
13. Előterjesztés a Vásártéri út - 9069/4. hrsz-ú ingatlan - keleti telekhatárának 

rendezése a volt Mercedes Szalon telekhatára mentén 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 13 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
49/2010. (IV. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Vásártéri út - 9069/4. hrsz-ú ingatlan - keleti telekhatárának rendezése a 
volt Mercedes Szalon telekhatára mentén szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta.  

 
 
14. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 13 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
 



2011.01.26. 9:05 C:\temp\x\20100422_jog.doc Dr. Horváth Zsuzsanna    9/9 

 

50/2010. (IV. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról szóló tájékoztató határozati javaslatának elfogadását  
támogatta.  

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a tanácsnok az ülést berekesztette. 
 
 
 

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


