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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 2011. január 13. napján,  a Kaposvári Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 103. helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. 

Jelen volt: 7 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 

 

dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a rendkívüli bizottsági ülésen megjelent tagokat és a 

Hivatal munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 7 tagja közül az 

ülés kezdetekor 7 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes.  

A Bizottság a rendkívüli ülés napirendjét 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

1/2011. (I. 13.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottsága a meghívóban szereplő napirendet elfogadta. 

 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő költségvetési szerv 

megszüntetéséről  
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi 
döntéseinek meghozataláról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

3. Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatallal kötött használati szerződés 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
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Napirend tárgyalása: 

1. Előterjesztés a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő költségvetési szerv megszüntetéséről  
 

dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogy a közalkalmazottak jogviszonyának 

átalakulásával hogyan alakulnak a bérek. 

Brantmüller Zsoltné közgazdasági elemző elmondta, hogy a szándék az, hogy az 

alkalmazottak változatlan feltételekkel kerüljenek munkajogviszony keretében alkalmazásra. 

Egyébként hozzátette, hogy a társaság munkajogi szempontból jogutód nélkül szűnik meg. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 7 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

2/2011. (I. 13.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő költségvetési szerv megszüntetéséről  
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi 
döntéseinek meghozataláról 

 

dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogy miért nem az előző ülésen döntöttek ezekről 
a személyekről. 

Brantmüller Zsoltné közgazdasági elemző elmondta, hogy jelenleg az igaz gatók „kettős 

jogviszonyban” tevékenykednek, irányítják a munkaszervezetet, illetve vezérigazgatóként 

gyakorolják az igazgató tanács feladatait. 2011. január 1-től csak igazgató van, megszűnik az 

igazgatóság, így egyszemélyi vezetés jön létre, vezérigazgató irányítja a társaságokat. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 7 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

3/2011. (I. 13.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi döntéseinek 
meghozataláról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

3. Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatallal kötött használati szerződés 
jóváhagyásáról 
 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 
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4/2011. (I. 13.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Somogy Megyei Kormányhivatallal kötött használati szerződés 
jóváhagyásáról 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 
 


