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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. április 21. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 103. helyiségében megtartott üléséről. 

Jelen volt: 6 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 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: 

• Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Deseda Kemping Kft és a Szent 
Jupát Vízitúrázók Egyesülete együttműködéséről szóló előterjesztést, valamint 

• a lejárt határidejű önkormányzati határozatokról szóló jelentésben szereplő, az 
Önkormányzat és a Kaposvári Nagypiac Kft. közötti bérleti szerződés 
megtárgyalását. 

 
Kérte a bizottsági tagokat, hogy vegyék le napirendről: 

• a lakbérrendszer korszerűsítéséről szóló előterjesztést. 

A Bizottság az ülés napirendjét 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

28/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

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

• Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Deseda Kemping Kft és a Szent 
Jupát Vízitúrázók Egyesülete együttműködéséről szóló előterjesztést, valamint 

• a lejárt határidejű önkormányzati határozatokról szóló jelentésben szereplő, az 
Önkormányzat és a Kaposvári Nagypiac Kft. közötti bérleti szerződés 
megtárgyalását. 

 
A Bizottság levette napirendjéről 

 
• a lakbérrendszer korszerűsítéséről szóló előterjesztést. 

 

Napirendek:  

1. Előterjesztés Kaposvár és Környéke Pénzügyi és Végrehajtási Társulás társulási 
szerződésének módosításáról  
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
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2. Előterjesztés a 2010. évi közbeszerzésekről  
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

3. Előterjesztés a "Kiemelt projektötletek benyújtására a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztathatóságának javítása érdekében" című pályázat benyújtásához 
kapcsolódó szerződésről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 

5. 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: Budai Józsefné irodavezető 
 

6. Előterjesztés Kaposvár településrendezési eszközeinek 2011. évi módosítási 
igényeiről és változtatási tilalom elrendeléséről  
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

7. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

8. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról című 51/2007. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

9. Előterjesztés a kaposvári „EMI” táborhoz kapcsolódó önkormányzati vállalásokról  
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

10. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról  
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

11. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló többször 
módosított 54/2001(XII.6.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
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12. Előterjesztés az önkormányzati intézmények gazdasági integrációjának 
kiterjesztéséről  
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 

13. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 
alapító okiratának módosításáról  
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

14. Előterjesztés a komplex építési és bontási hulladéklerakó és feldolgozó 
üzemeltetésére kötendő rövid távú szerződésről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 

15. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Deseda Kemping Kft 
és a Szent Jupát Vízitúrázók Egyesülete együttműködéséről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

16. Az Önkormányzat és a Kaposvári Nagypiac Kft. közötti bérleti szerződés 
megtárgyalását. 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 

Napirendek tárgyalása: 

1. Előterjesztés Kaposvár és Környéke Pénzügyi és Végrehajtási Társulás társulási 
szerződésének módosításáról  

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

29/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár és Környéke Pénzügyi és Végrehajtási Társulás társulási 
szerződésének módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta.  
 

 
2. Előterjesztés a 2010. évi közbeszerzésekről  

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 
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30/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a 2010. évi közbeszerzésekről szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta.  
 

 
3. Előterjesztés a "Kiemelt projektötletek benyújtására a hátrányos helyzetűek 

foglalkoztathatóságának javítása érdekében" című pályázat benyújtásához 
kapcsolódó szerződésről 

 

Csató László tanácsnok megkérdezte, hogy mi a pályázat lényege. 

Szírják Imréné pályázati irodavezető ismertette a pályázat lényegét, melyet elsősorban 
szakképző intézmények figyelmébe ajánlanak. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

31/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a "Kiemelt projektötletek benyújtására a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztathatóságának javítása érdekében" című pályázat benyújtásához 
kapcsolódó szerződésről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta.  
 

 
4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat és a rendelet tervezet 
elfogadását, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, támogatva az 
alábbi határozatot hozták: 

32/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának és rendelet-módosításának elfogadását támogatta.  
 

 
5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló – többször módosított – 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat és a rendelet módosítás 
elfogadását, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi 
határozatot hozták: 

33/2011. (IV. 21.) 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 határozati javaslatának és rendelet-módosításának 
elfogadását támogatta.  
 
 

6. Előterjesztés Kaposvár településrendezési eszközeinek 2011. évi módosítási 
igényeiről és változtatási tilalom elrendeléséről  

 

L. Balogh Krisztina főépítész ismertette az előterjesztő módosító javaslatát. 

dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogyan fér össze a Jókai ligetben létesítendő 4 * 
szálloda és az intermodális csomópont létesítésének terve. Végleges-e a két komplexum 
létesítésének helye? 

L. Balogh Krisztina főépítész elmondta, hogy a buszpályaudvar a jelenlegi helyétől délre fog 
kerülni, de a végleges elhelyezés még nem eldöntött. Szerencsés helyzetben vannak, hoy a két 
módosítás egyszerre van napirenden, így a tanácsnok által elmondott szempontokat is 
figyelembe lehet venni. 

dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy a Kaposrétsoron a 12. sorszámmal jelzett 
módosítás nem védett területet érint-e. 

L. Balogh Krisztina főépítész elmondta, hogy a területfelhasználási mód nem változik, a 
módosítás kapcsán az egyetlen változás, hogy több telekre lesz osztható a terület, így talán 
jobban hasznosítható lesz. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat, a rendelet 
tervezet és a rendelet módosítás elfogadását, a módosításokkal együtt, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

34/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár településrendezési eszközeinek 2011. évi módosítási igényeiről és 
változtatási tilalom elrendeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozta: 
 
1. A Bizottság a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel támogatta, hogy 

javasolja a határozati javaslat 2. pontjának kiegészítését, a következő k.) ponttal: 
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„k.) Logisztikai bázis kialakításához a 61. sz. főút déli részén módosítja a 
területfelhasználást és a szabályozási előírásokat, maximum 20 ha mértékig.” 
 

2. A Bizottság a rendelet-tervezet és rendelet-módosítás elfogadását támogatta.  
 

 
7. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  
 
dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogy a Kontrássy utcai parkolóházban miért nem 
működnek a kapuk. 

Bajzik Imre műszaki igazgató elmondta, hogy jelenleg az automatáknál kell jegyet venni, 
mivel a két szint között eltérő díjtarifa érvényes, melyet a külföldi gyártó cég még nem állított 
be. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását, 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

35/2011. (IV. 21.) 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 rendelet-módosításának elfogadását 
támogatta.  
 

8. Előterjesztés a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási 
formákról című 51/2007. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy az ösztöndíjaknál preferált szakterületek milyen 
módon kerültek kiválasztásra, ezek mennyire kötöttek, bővíthető-e a kör. 

Lászlóvári Thoma Csongor EKF koordinátor elmondta, hogy a preferált szakterületek a 
roma szervezetekkel folytatott egyeztetésen kerültek kiválasztásra. 

Battyányi Beáta szociális ügyintéző elmondta, hogy ezeket a szakterületeket a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat is javasolta, ezért szerepelnek a pályázati kiírásokban. Egy kivétel 
van, a rendvédelmi terület, melynek támogatását a Bursa Hungarica központi feltételei zárnak 
ki. 

Pintér Attila tanácsnok véleménye szerint a szakterületek bővítése nem sérti a roma tanulók 
érdekeit, így javasolta a műszaki, gazdasági és művészeti területek támogatását is, mely a 
rendeletben és a határozati javaslatban is megjelenik. 

dr. Ozsváth Ferenc külső bizottsági tag megjegyezte, hogy a szakterületek bővítésének 
egyetlen hátránya lehet: kevesebb pénz jut az egyes területekre. 
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat módosításának 4 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, a rendelet módosításra vonatkozó 
módosító javaslat elfogadását,  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
támogatta. 

A bizottság tagjai a módosított határozati javaslat és a rendelet módosítás elfogadását, 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

36/2011. (IV. 21.) 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 51/2007. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 
 
1. A Bizottság a rendelet-módosítás elfogadását azzal a módosítással támogatta, hogy 

a rendelet-tervezet 8. §-ában, - mely a R. 22. § (3) bekezdésének szövegét állapítja 
meg – a következő rendelkezés elfogadását javasolja: 

 
„(3) Az elbírálás során magasabb összegű ösztöndíjat kell biztosítani azoknak a 
tanulóknak, hallgatóknak, akik az integráció számára fontos – oktatás, egészségügy, 
közbiztonság, közigazgatás, műszaki, gazdasági és művészeti – szakterületeken végzik 
tanulmányaikat.” 

2. A Bizottság a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással támogatta, hogy 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Szociális Ösztöndíj folyósításáról szóló szabályzat 
12.) pontjába és a cigánytanulók ösztöndíjának folyósításáról szóló szabályzat 8.) 
pontjába is kerüljön be a műszaki, gazdasági és művészeti szakterületek 
támogatása. 
 
 

9. Előterjesztés a kaposvári „EMI” táborhoz kapcsolódó önkormányzati vállalásokról  

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 

37/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a kaposvári „EMI” táborhoz kapcsolódó önkormányzati vállalásokról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 

 
10. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról  

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendelet módosítások elfogadását, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 
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38/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztés 
megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő 10 rendelet módosítás elfogadását támogatta. 

 

11. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló többször 
módosított 54/2001. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról  

dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogy mi a módosítás indoka. 

Bajzik Imre műszaki igazgató elmondta, hogy a rendeletben jelenleg csak a Nádasdi utcai 
lerakó van nevesítve, ezt bővíteni kell, hogy annak betelte esetén is köteles legyen a 
szolgáltató a szolgáltatást elvégezni. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását, 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

39/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló többször 
módosított 54/2001. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendelet-módosításának elfogadását támogatta.  
 

 
12. Előterjesztés az önkormányzati intézmények gazdasági integrációjának 

kiterjesztéséről  
 

dr. Csató László tanácsnok ismertette az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
Munkácsy Gimnázium maximális tanulólétszámára vonatkozó módosító javaslatát 

A Bizottság a módosító javaslat elfogadását 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül támogatta. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 5 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 

40/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága önkormányzati intézmények gazdasági integrációjának kiterjesztéséről 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását azzal a módosítással támogatta, 
hogy a Munkácsy Mihály Gimnázium alapító okiratában a maximális tanulólétszámot 
(határozati javaslat 9/c.) pont) a Közgyűlés nem módosítsa. 
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13. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 
alapító okiratának módosításáról  

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

41/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta.  
 

 
14. Előterjesztés a komplex építési és bontási hulladéklerakó és feldolgozó 

üzemeltetésére kötendő rövid távú szerződésről 
 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

42/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a komplex építési és bontási hulladéklerakó és feldolgozó üzemeltetésére 
kötendő rövid távú szerződésről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta.  
 
 

15. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Deseda Kemping Kft 
és a Szent Jupát Vízitúrázók Egyesülete együttműködéséről 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 

43/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Deseda Kemping Kft és 
a Szent Jupát Vízitúrázók Egyesülete együttműködéséről szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta.  
 
 

17. Az Önkormányzat és a Kaposvári Nagypiac Kft. közötti bérleti szerződés 
megtárgyalása 
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dr. Tálos Kristóf jogi munkatárs elmondta, hogy a Közgyűlés 2010-ben döntött már a 
szerződésről, de azóta több, akkor ismeretlen részlet tisztázódott, ezért szükséges a szerződés 
módosítása. 

dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogy a Nagypiac Kft. maga fogja üzemeltetni a 
Kaposvári Élelmiszerek Boltját, vagy továbbadhatja albérletbe. 

dr. Tálos Kristóf jogi munkatárs elmondta, hogy tovább fogja adni, ezért bérleti szerződést 
kell kötnie. 

dr. Dobos Pál külső bizottsági tag javasolta a 3. pontban az összeg meghatározás 
pontosítását. Megkérdezte, hogy a házirendben szereplő nyitva tartás módosítására van-e 
lehetőség. 

dr. Tálos Kristóf jogi munkatárs elmondta, hogy a házirend tartalmát nem az 
Önkormányzat határozza meg, de nyilván alapítói kötelezés esetén alkalmazni kell az 
önkormányzatra vonatkozó szabályokat.  

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, a 
módosítással együtt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az 
alábbi határozatot hozták: 

44/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az Önkormányzat és a Kaposvári Nagypiac Kft. közötti bérleti szerződés 
elfogadását azzal a módosítással támogatta, hogy a szerződés 3. pontjában az ingatlan 
bérleti díjának meghatározását a következő formában javasolja: 11.270 eFt + ÁFA/év.  
 
 

Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 dr. Horváth Zsuzsanna dr. Szép Tamás  
 titkár tanácsnok 
 


