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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. február 17. napján, a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet 103. helyiségében megtartott 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 az ülés napirendjét 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

5/2011. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottsága felvette napirendjére  

• a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010./XI.17./ önkormányzati 
rendelet módosításáról  

• a Bölcsődei Központ alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztéseket. 
 
Napirend: 

 

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

2. Előterjesztés a városi fürdő üzemeltetésére létrehozandó gazdasági társaság 
alakításáról  
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
Meghívott: Frank József fürdő vezető 
 

3. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010./XI.17./ önkormányzati 
rendelet módosításáról  
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság vezető 
 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
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5. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetéséről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  

 

6. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet 
elfogadásáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 

7. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 

8. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 

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

10. Előterjesztés személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 

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

 

12. Előterjesztés Lakáscélú Támogatási Keret megszüntetéséről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  

 

13. Előterjesztés MTESZ megállapodás módosítás 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

14. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató  
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15. Előterjesztés a Közbeszerzési szabályzat és a Beszerzési szabályzat módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 

16. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2011. évi 
munkatervéről 
Előterjesztő dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 

Napirend tárgyalása: 

1. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról 

dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy mi a változás a jelenlegi állapothoz képest. 

ifj. Horváth János városi főépítész elmondta, hogy a szabályozás készítésekor valószínűleg 
elírás történt, ezért új építészeti övezetet kellett létrehozni, mivel a jelenleg a területen 
található épületek nem felelnek meg a szabályozásban előírt maximális épületmagasságnak. A 
módosítás célja, hogy a meglévő épületek fennmaradhassanak, mivel az új övezetben a 
maximális épületmagasság 17,5 m, a technológiai építményekre pedig felmentést tartalmaz a 
rendelet, 45 m épületmagassággal.  

(Dér Tamás tanácsnok megérkezett.) 

dr. Dobos Pál külső bizottsági tag megkérdezte, hogy a szabályozás nincs-e hatással a 
korábbi építési engedélyekre. 

ifj. Horváth János városi főépítész elmondta, hogy a szabályozás 2005-ben lépett hatályba, 
az épületek pedig a 60-as években épültek. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat és a rendelet  

módosítás elfogadását, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az  

alábbi határozatot hozták: 

6/2011. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

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

2. Előterjesztés a városi fürdő üzemeltetésére létrehozandó gazdasági társaság 
alakításáról  

Dér Tamás tanácsnok a téma kapcsán megkérdezte, hogy lesz-e újra reggeli úszójegy. 

Frank József a Városi Fürdő vezetője elmondta, hogy a jeggyel a gyógyfürdő és az uszoda 

használatának szétválasztása volt a cél, az eltérő nyitva tartás miatt. 

Több 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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7/2011. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a városi fürdő üzemeltetésére létrehozandó gazdasági társaság 
alakításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 
 

3. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010./XI.17./ önkormányzati 
rendelet módosításáról  

dr. Horváth Zsuzsanna törzskari irodavezető tájékoztatta a bizottságot, hogy a rendelet-

tervezet 4. §-át módosítani kell, mivel hibásan tartalmazza a hatályba léptetés szabályozását. 

A javítást a honlapon közzé fogják tenni, így kérte a bzottságot, hogy a javított változatot 

fogadja el. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat és a rendelet  

módosítás elfogadását, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az  

alábbi határozatot hozták: 

8/2011. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010./XI.17./ önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának és a rendelet-
módosítás javított változatának elfogadását támogatta.  

 
 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat és a rendelet módosítás  

elfogadását, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi 

határozatot hozták: 

9/2011. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának és rendelet-tervezetének elfogadását támogatta.  
 
 

5. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetéséről 
 

Erős György irodavezető ismertette az előterjesztő módosító javaslatait: 1. határozati 
javaslat 1. és 41. pontja; a rendelet-tervezet 5. § (2) bekezdése; Somogy Megyei Közoktatási 
Közalapítvány támogatása. Felhívta a figyelmet a határozati javaslat 21. pontjára, melyre a 
Népjóléti Bizottság tett módosító javaslatot: mosónői álláshelyek megszüntetése 
helyett,takarítónői álláshelyek megszüntetését javasolták. 

dr. Csató László tanácsnok ismertette a Népjóléti Bizottságban elhangzott javaslat indokát. 
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dr. Vörös Gyula igazgató javasolta a Bizottságnak, hogy az álláshelyek megszüntetéséről ne 
foglaljanak állást, ezt a kérdést a Közgyűlésig tisztázzák az intézménnyel. 

dr. Szép Tamás tanácsnok javasolta, hogy a rendelet-tervezet 4/a. melléklet 4,2.32. sorában 
szereplő, Egyesült Magyar Ifjúság közhasznú civil szervezet részére – EMI tábor 
megrendezésének költségeire biztosított támogatás konkrét szervezet megnevezése nélkül 
kerüljön elkülönítésre. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai szavaztak az előterjesztésről. 

A bizottság tagjai  

• a határozati javaslat 1. pontjának módosítását 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett, ellenszavazat nélkül, 

• a határozati javaslat 41. pontjának módosítását 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül,  

• a módosított határozati javaslat elfogadását 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül támogatták. 

A bizottság tagjai  

• a rendelet-tervezet 5. § (2) bekezdésének módosítását 5 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, 

• a rendelet-tervezet 4/a. melléklet 4,2.32. sorának módosítását 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  

• a Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány számára 100.000 Ft. támogatás 
megállapíttását 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül,  

• a rendelet tervezet elfogadását a módosításokkal együtt 5 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatták.  

A bizottság tagjai a lakásrendelet módosítását 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül támogatták. 

10/2011. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztés megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 
 
1. A Bizottság a határozati javaslat elfogadását az alábbi módosításokkal támogatta: 

 
a.) A Bizottság a határozati javaslat 1. pontja 1. mondatának elfogadását az alábbi 

módosítással támogatta: 
 
„A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2011. évi feladatai teljesítésére 1 milliárd Ft 
értékben felhalmozási célú hitelt vesz fel az Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében, vagy amennyiben az 
kedvezőbb 1 milliárd Ft értékben, zárt körben, egy összegben 20 éves futamidővel, 4 
éves türelmi idővel, változó kamatozással kötvényt bocsát ki.” 
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b.) A Bizottság a határozati javaslat 41. pontjában szereplő alapító okirat 
módosítás elfogadását azzal a módosítással támogatta, hogy a költségvetési szerv 
neve Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, rövid neve Sportközpont legyen. 

 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását, a fenti módosításokkal együtt támogatta. 

 
2. A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását az alábbi módosításokkal támogatta: 
 
a.) A rendelet-tervezet 5. § (2) bekezdésének elfogadását az alábbi módosítással 

támogatta: 
„(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 3.654.038 e Ft külső  
forrás bevonását hagyja jóvá, ebből 1 milliárd Ft fejlesztési célú hitelfelvétel az 
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében, vagy 1 milliárd 
Ft felhalmozási célú kötvénykibocsátás, 2.020.579 e Ft felhalmozási célú hitel,  
melyből 1.611.893 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 
408.686 e Ft a 2009. évben megkötött 615.732 e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés 
alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel, 633.459 e Ft folyószámla hitel. A 
likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla 
hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás 
alapján 1.200.000 e Ft.” 

b.)  A Bizottság a 4/a. melléklet 4,2.32. sorában szereplő, Egyesült Magyar Ifjúság 
közhasznú civil szervezet részére – EMI tábor megrendezésének költségeire biztosított 
támogatás elfogadását azzal a módosítással támogatja, hogy ugyan ez az összeg 
táboroztatásra, konkrét szervezet megnevezése nélkül kerüljön elkülönítésre. 
 

c.) A Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány számára 100.000 Ft. támogatás 
kerüljön megállapításra. 

 
A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását, a fenti módosításokkal együtt támogatta. 
 
3. A Bizottság a lakásrendelet módosítását támogatta. 

 
 

6. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet 
elfogadásáról 

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendelet tervezet elfogadását, 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

11/2011. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint 
a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról 
szóló előterjesztés rendelet-tervezetének elfogadását támogatta.  
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7. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy az 50 %-os, kedvezményes időszakra mennyi 

bevételt remél az önkormányzat. 

dr. Tálos Kristóf jogi munkatárs elmondta, hogy erre vonatkozóan nem készültek 

számítások, mivel ezt a tulajdonosok kérték, az őszi időszakra. 

dr. Dobos Pál külső bizottsági tag elmondta, hogy a tulajdonosok nem tudtak arról,  hogy 

amennyiben az építkezés költségeihez hozzájárulnak, nem lesz fizetési kötelezettségük. 

Felhívták-e erre a tulajdonosok figyelmét? Van-e lehetőség utólagos megváltásra? 

dr. Tálos Kristóf jogi munkatárs elmondta, hogy az összes üzlet működtetőjét megkeresték, 
hogy nyilatkozzanak a részvételről. A találkozóra csak egy üzlet tulajdonosa jött el és nyújtott 

be nyilatkozatot. 

Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy az építkezés ideje alatt a működtetőknek jelentős 

forgalom kiesése volt, és csak később szembesültek azokkal a feltételekkel, amelyekkel a 

teraszok befedése lehetséges. Attól tart, hogy meg fognak jelenni a városképbe nem illő  

befedési módozatok. Volt olyan megoldás, amelyhez nem kaptak hozzájárulást, városképi 

szempontok miatt. Belvárosi forgalom javasolta, hogy ebben az időszakban térítésmentesen 
fedhessék le a teraszt. 

dr. Szép Tamás tanácsok elmondta, hogy téliesíteni lehet a teraszt, de ezek az építmények 

állandó építmények lennének, így figyelemmel kell lenni a városképi szempontokra is, mert 

egyébként nem lesz egységes. Ha valaki olyan teraszt épít, ami már quasi az üzlet része, az 

nem illik a városképbe és a főépítész nem fogja engedélyezni. 

dr. Tálos Kristóf jogi munkatárs elmondta, hogy az új főépítész már dolgozik egy 

városképbe illő, de viszonylag olcsó megoldás megtervezésén. Hozzátette, hogy a teraszok 

jelentős költséggel épültek, így ezeket nem kívánják ingyen bérbe adni. 

dr. Farkas Géza külső bizottsági tag javasolta, hogy ősszel a Közgyűlés tárgyalja újra a 

témát, addig kilehet dolgozni az egységes megoldást. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását, 6 

igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, valamint az önálló határozati 

javaslat elfogadását 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az 

alábbi határozatot hozták: 

12/2011. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés rendelet-módosításának elfogadását támogatta.  
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2. A Bizottság javasolja, hogy a teraszok beépítésére és használatára vonatkozó 
egységes koncepció kialakítása érdekében a témát a szeptemberi Közgyűlés 
ismételten tárgyalja meg. 

 

8. Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását, 7 igen 

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

13/2011. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelet-
módosításának elfogadását támogatta.  
 

 
9. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 

módosított 12/2000. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
dr. Dobos Pál külső bizottsági tag megkérdezte, hogy a jogszabály engedi-e helyi szinten 
szigorúbb szabályok alkalmazását. 

dr. Vörös Gyula igazgató elmondta, hogy erre nincsen lehetőség, a törvényi keretek között 

készült a szabályozás. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat és a rendelet  

módosítás elfogadását, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az  

alábbi határozatot hozták: 

14/2011. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 12/2000. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának és rendelet-módosításának elfogadását támogatta.  
 
 

10. Előterjesztés személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását, 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 
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15/2011. (II. 17.) 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 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendelet-módosításának elfogadását támogatta.  
 

 
11. Előterjesztés a Bölcsődei Központ alapító okiratának módosításáról 

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 6 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, támogatva az alábbi határozatot 

hozták: 

16/2011. (II. 17.) 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.  
 

 
12. Előterjesztés Lakáscélú Támogatási Keret megszüntetéséről 
 
dr. Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy az előterjesztésben szereplő „csekély 

érdeklődés” pontosan mit jelent számokban. 

dr. Tálos Kristóf jogi munkatárs elmondta, hogy 5 év alatt mindössze 7 pályázat érkezett. 

dr. Csató László tanácsnok elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság tagjaként részt vett a 

pályázatok elbírálásában. Megerősítette, hogy a csekély érdeklődés mellett, rengeteg gond 

volt a visszafizetéssel, ezért támogatja a Keret megszüntetését. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendelet módosítások elfogadását,  6 

igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, támogatva az alábbi határozatot 

hozták: 

17/2011. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Lakáscélú Támogatási Keret megszüntetéséről szóló előterjesztés 
rendelet-módosításainak elfogadását támogatta.  

 
 
13. Előterjesztés a MTESZ-szel kötött együttműködési megállapodás módosításáról 

 
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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18/2011. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a MTESZ-szel kötött együttműködési megállapodás módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

14. Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról 
 

dr. Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy a Szimfonikus Zenekarral kötött 

megállapodást csak a szilveszteri hangverseny miatt kell módosítani? 

Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális ügyintéző elmondta, hogy a rendezvény a kiemelt 

rendezvények keretéből kerül finanszírozásra, ezért a Zenekar támogatását a rendezvényre 

jutó költséggel csökkentik. 

dr. Szép Tamás tanácsnok felhívta a figyelmet arra, hogy a Zenepavilonra vonatkozó 

megállapodás megszűnik. Véleménye szerint, amatőr együtteseknek is lehetőségek kellene 
adni a fellépésre, két feltétellel: meg kellene határozni az időszakot és elektronikus hangosítás  

nélkül játszanak. 

Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális ügyintéző elmondta, hogy a Zenepavilonban 

továbbra is lesznek műsorok, melynek koordinálását a Zeneiskola vállalta, ami biztosíték a 

színvonalas előadásokra. 

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

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

19/2011. (II. 17.) 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.  
 
 

15. Előterjesztés a Közbeszerzési szabályzat és a Beszerzési szabályzat módosításáról 
 

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

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

20/2011. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Közbeszerzési szabályzat és a Beszerzési szabályzat módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
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16. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2011. évi 
munkatervéről 

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

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

21/2011. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2011. évi munkatervéről 
szóló előterjesztés határozati javaslatának és rendelet-módosításának elfogadását  
támogatta.  
 

 
Több kérdés, hozzászólás lévé a tanácsnok az ülést berekesztette. 

K.m.f. 

 
 
 dr. Horváth Zsuzsanna dr. Szép Tamás   
 titkár tanácsnok 
 


