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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. december 9. napján, a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet 103. tárgyalójában megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen volt: 6 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a bizottság első ülésén megjelent tagokat és a Hivatal 
munkatársait.  
 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 7 tagja közül az ülés kezdetekor 6 fő van 
jelen, így a bizottsági ülés határozatképes.  
 
Kérte a bizottsági tagokat, hogy vegyék fel napirendre az alábbi előterjesztéseket: 

• a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai fejlesztés 
generál kivitelezésére vonatkozó szerződéses megállapodás módosításáról 
szóló; 

• Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állatok tartásáról szóló 
3/1993. (II.5.) rendeletének módosításáról szóló, valamint  

• a Közgyűlés által egyes testületekbe delegált személyekről szóló 
előterjesztéseket. 

A Bizottság az ülés napirendjét 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
119/2010. (XII. 09.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottsága felvette napirendjére  

• a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai fejlesztés generál 
kivitelezésére vonatkozó szerződéses megállapodás módosításáról szóló; 

• Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állatok tartásáról szóló 3/1993. 
(II.5.) rendeletének módosításáról szóló, valamint  

• a Közgyűlés által egyes testületekbe delegált személyekről szóló előterjesztéseket. 

 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai 

fejlesztés generál kivitelezésére vonatkozó szerződéses megállapodás módosításáról  
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
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2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állatok tartásáról szóló 

3/1993. (II.5.) rendeletének módosításáról  
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

3. Előterjesztés a Közgyűlés által egyes testületekbe delegált személyekről  
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

Napirendek tárgyalása: 

1. Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő  komplex egészségturisztikai 
fejlesztés generál kivitelezésére vonatkozó szerződéses megállapodás módosításáról  

 
dr. Dobos Pál külső bizottsági tag megkérdezte, hogy a közbeszerzési szabályoknak 

megfelel-e a szerződésmódosítás. A kötbérigény érvényesítéséről nem szól az előterjesztés. 

Ez hogyan alakul? 

dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy a módosított szerződésben már szerepel egy 
november 30-i dátum, mint teljesítési határidő, ami már most lejárt. Ezt már kötbérezik? 

Bajzik Imre igazgató válaszában elmondta, hogy a közreműködő  szervezet és a tanácsadó is  

nyilatkozott arról, hogy a módosítás a közbeszerzés szabályainak megfelel. A kötbérrel 

kapcsolatban elmondta, hogy a módosítás miatt a korábbi határidőre már nem lehet kötbért 

érvényesíteni, de a Tanácsnok által említett új határidő tekintetében természetesen igen. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 4 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett támogatva az alábbi határozatot hozták: 

 
120/2010. (XII. 09.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex egészségturisztikai fejlesztés 
generál kivitelezésére vonatkozó szerződéses megállapodás módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 

(dr. Farkas Géza távozott.) 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állatok tartásáról szóló 
3/1993. (II. 05.) rendeletének módosításáról  

 
dr. Dobos Pál külső bizottsági tag megkérdezte, hogy a rendelkezés hány vállalkozót érint. 
Bálizsné dr. Heizler Krisztina irodavezető elmondta, hogy a szabályozás egy kaposfüredi 

konkrét eset alapján került megalkotásra, melynek lényege, hogy a 4. övezetnél nem lehet  

szigorúbb szabályokat alkalmazni, csak a nagyüzemi állattartás határát távolabb tolták a lakott 

területektől. 
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati 

javaslat elfogadását egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatva az alábbi határozatot hozták: 

121/2010. (XII. 09.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állatok tartásáról szóló 
3/1993. (II. 05.) rendeletének módosításáról szóló előterjesztés rendelet-módosításának 
elfogadását támogatta.  
 
 
3. Előterjesztés a Közgyűlés által egyes testületekbe delegált személyekről  

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 5 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 

122/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Közgyűlés által egyes testületekbe delegált személyekről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

 
Több kérdés, hozzászólás lévé a tanácsnok az ülést berekesztette. 

K.m.f. 

 
 
 
 dr. Horváth Zsuzsanna dr. Szép Tamás  
 titkár tanácsnok 
 


