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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. március 23. 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: 

22/2011. (III. 23.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága felvette napirendjére  

• az alkotmányozásról,  

• a zárt ülésen tárgyalandó tartozás elengedése iránti kérelemről szóló 
előterjesztéseket. 

 
Napirend: 

1. Előterjesztés az alkotmányozásról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás megszüntetéséről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató  
 

3. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő üzletrészek holdingba történő 
apportálásáról  
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
 

4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Napkerék 
Egyesület  megállapodásáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató  
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5. Előterjesztés a tartozás elengedése iránti kérelemről 

Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató  

 
 

Napirend tárgyalása: 

1. Előterjesztés az alkotmányozásról 

dr. Dobos Pál külső bizottsági tag megkérdezte, miért foglalkozik ezzel a témával a testület. 

Ezen belül is csak az önkormányzatot érintő rendelkezésekkel foglalkoznak, vagy magával az 

egész tervezettel. Tartalmi szempontból elmondta, hogy nem érti az előterjesztés polgármester 

jogállására vonatkozó felvetését, mivel véleménye szerint a polgármesterek jogállása 
pontosan meg van határozva a törvényben. 

dr. Nadrai Norbert igazgató elmondta, hogy a Nemzeti Konzultációs testület felkérésére 

foglalkoznak a témával. A polgármesterre vonatkozó felvetés célja a közigazgatási jogban 
lévő fogalmak pontosítása (vezetés, irányítás, felügyelet). 

dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogyan illeszkedik be a megyei jogú város a 

felvázolt települési struktúrába, hogyan emelik be az Alkotmányba. Itt kell-e egyáltalán a 
kérdést szabályozni, vagy sarkalatos  törvényben? 

dr. Nadrai Norbert igazgató elmondta, hogy a rendelkezésre álló rövid idő miatt csak az 

önkormányzatokat érintő szabályozással, a megyei jogú város státuszával foglalkoznak. A 

javaslatuk az, hogy a státusz meghatározása kerüljön be az Alkotmányba, konkrétan a 
nagyobb feladat ellátási kötelezettség. 

Dér Tamás tanácsnok a témához kapcsolódóan elmondta, nagy élményt jelentett számára a 

közelmúltban megrendezett „Jogi beszélgetések” konferencia, ahol „nem jogi nyelven” 

beszéltek az alkotmányozásról. A konferencián minden előadó egyet értett az alkotmányozás 
szükségességében. 

dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztésben leírtakkal egyetért. a 

sarkalatos törvényekkel összefüggésben az a véleménye, hogy amíg nem változik a kötelező 

feladatok és hatáskörök mértéke, addig nem várhatja az állam a bürokrácia csökkenését. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 5 

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

hozták: 

23/2011. (III. 23.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az alkotmányozásról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta.  
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2. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás megszüntetéséről 

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

24/2011. (III. 23.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás megszüntetéséről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

3. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő üzletrészek holdingba történő 
apportálásáról  

 Molnár György igazgató kiegészítésében elmondta, hogy a Fürdő Kft. cégbejegyzése 

időközben megtörtént, így a határozati javaslatban a jövőbeni bejegyzésre utaló rendelkezést 
törölni kell. 

dr. Csató László tanácsnok felhívta a figyelmet arra, hogy a X/1. pont f.) pontjában a 

„vagy igazgatóság elnökének”szövegrésznek véleménye szerint szükségtelen, mert ennek 
jelentése a gyakorlatban az, hogy saját maga helyett hozza meg a döntést. 

Molnár György igazgató megköszönte az észrevételt, mivel az megalapozott. Ennek akkor 

lenne értelme, ha az igazgatóság elnöke és a vezérigazgató más-más személy lenne. Ezzel 

kapcsolatban elmondta, hogy a vezérigazgató részére a munkaviszonyért járó díjazást állapítja 
meg a Közgyűlés. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a módosított határozati javaslat 

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

25/2011. (III. 23.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzati tulajdonban lévő üzletrészek holdingba történő 
apportálásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását a következő 
módosításokkal támogatta.  

 
1. A határozati javaslat 3. pontjában az V/2/b.) pont utolsó bekezdéséből „a 

cégbejegyzés megtörténtétől függően” szövegrész és 
2. a X/1. pont f.) pontjából a „vagy igazgatóság elnökének”szövegrész 

 
kerüljön törlésre. 

 
 

4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Napkerék 
Egyesület  megállapodásáról 

 
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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26/2011. (III. 23.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Napkerék Egyesület 
megállapodásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 
5. Előterjesztés a tartozás elengedése iránti kérelemről 

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

27/2011. (III. 23.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a tartozás elengedése iránti kérelemről szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 
K a p o s v á r, 2011. március 23. 
 
 
 
 
 dr. Horváth Zsuzsanna dr. Szép Tamás  
 titkár tanácsnok 
 


