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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. június 16. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 103. helyiségében megtartott üléséről. 

Jelen volt: 5 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 5 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes.  

Kérte a bizottsági tagokat, hogy vegyék fel napirendre az alábbi előterjesztéseket: 

• a Vidanet Zrt.-vel kötendő szolgalmi jog alapításáról szóló szerződéskötésről 
szóló előterjesztést, valamint 

• a 2011/2012. tanév előkészítéséről szóló előterjesztésben szereplő rendelet 
módosítás megtárgyalását. 

A Bizottság az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

45/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

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

• a Vidanet Zrt.-vel kötendő szolgalmi jog alapításáról szóló szerződéskötésről 
szóló előterjesztést, valamint 

• a 2011/2012. tanév előkészítéséről szóló előterjesztésben szereplő rendelet 
módosítás megtárgyalását. 

Napirend: 

1. Előterjesztés az I. Kaposvári Rockfesztivál megrendezéséről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

2. Előterjesztés a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
Fogadó a Bárányhoz Tanétterem és Tanszálloda bérüzemeltetésére vonatkozó 
pályázati kiírásáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 

3. Előterjesztés az önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
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4. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. 
(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Budai Józsefné irodavezető 
 

5. Előterjesztés bérlakások lakásállományból való törléséről, illetve lakásállományba 
való vételéről 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
 

6. Előterjesztés Somodor Község Önkormányzata kaposvári felnőtt fogászati ellátáshoz 
való csatlakozásáról és az egészségügyi alapellátási szolgáltatók körzeteiről szóló 
65/2004. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
 

7. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II.25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 

8. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatáról szóló 7/2000. 
(II.29.) és a szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendeletek 
módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 

9. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának pontosításáról és módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

10. Előterjesztés a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté 
nyilvánításáról szóló 22/1994. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

11. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága hivatásos 
készenléti állománya elmaradt túlóra díjának megelőlegezéséről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

12. Előterjesztés a Mira 2002. Bt. bérleti díj tartozásának részletekben történő 
megfizetéséről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
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13. Előterjesztés a Bölcsődei Központ működési kereteinek és létszámának áttekintéséről 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
 

14. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Imre 
Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány együttműködési megállapodásáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

 

15. Előterjesztés az I. Magyar Cukor Manufaktúrával kötendő együttműködési 
megállapodásról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 

16. Előterjesztés utcák elnevezéséről 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

17. Előterjesztés utcanévadókról szóló ismertető táblák elhelyezéséről 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

18. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

19. Előterjesztés a 2011/2012. tanév előkészítéséről  
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató       

 
20. Előterjesztés a Vidanet Zrt.-vel kötendő szolgalmi jog alapításáról szóló 

szerződéskötésről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató      

 

Napirendek tárgyalása: 

1. Előterjesztés az I. Kaposvári Rockfesztivál megrendezéséről 

dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy a rendezvényre kiket hívnak meg, meddig 
tartanak a programok, nem fogják-e zavarni a lakók nyugalmát. 

Puki Diána a rendezvény szervezője elmondta, hogy sok fajta zenei stílus képviselője fog 

fellépni a 3 npos rendezvényen, melyet karitatív és oktató jellegű programok kísérnek. A 

koncertek délután kezdődnek; a lakók nyugalmának biztosítása érdekében besugárzási terv 

készült. A településrészi önkormányzattal is tárgyaltak, tisztában vannak a program 

részleteivel és együttműködésben állapodtak meg. A helyi lakosok például fele áron léphetnek 
be a rendezvényekre és igénybe vesznek helyi vállalkozókat is. 
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

46/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az I. Kaposvári Rockfesztivál megrendezéséről szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta.  
 
 

2. Előterjesztés a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
Fogadó a Bárányhoz Tanétterem és Tanszálloda bérüzemeltetésére vonatkozó 
pályázati kiírásáról 

dr. Ozsváth Ferenc külső bizottsági tag megkérdezte, hogy mi indokolja a bérbeadást. 
Véleménye szerint félő, hogy ez a lépés rontani fogja a színvonalat. 

dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy mennyi veszteséget termelt az intézmény, a 
szállodai és az éttermi rész veszteségét szét lehet-e választani. 

Csiba Ágota igazgató-helyettes elmondta, hogy az intézmény évek óta kb. 20 millió 

veszteséget termel, a 60 milliós bevétel mellett. A színvonal megtartását garantálja, hogy az 

intézmény oktató jellege megmarad, mivel az címzett támogatásból épült. A két rész 
veszteségét nem lehet szétválasztani. 

Dér Tamás tanácsnok kiegészítő határozati javaslatot tett, mely szerint ha az önkormányzat 

a jelenlegi feltételekkel nem talál bérlőt, vizsgálják meg az intézmény gazdasági társasági 
formában történő működtetésének lehetőségét.  

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a kiegészítő javaslatot és a határozati 

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

47/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
Fogadó a Bárányhoz Tanétterem és Tanszálloda bérüzemeltetésére vonatkozó 
pályázati kiírásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását a következő 
kiegészítéssel támogatta: 
 
Amennyiben a jelenlegi feltételekkel az Önkormányzat nem talál bérlőt, vizsgálja 
meg az intézmény gazdasági társasági formában történő működtetésének lehetőségét.  
 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról 

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

elfogadását, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi 
határozatot hozták: 
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48/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának és rendelet-módosításának elfogadását támogatta.  
 

 

4. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. 
(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budai Józsefné irodavezető ismertette a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 12/2000. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 

tervezet 3. §-ának, valamint a 6. § (2) bekezdésének módosítására vonatkozó javaslatot. 

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

módosítások elfogadását, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az 

alábbi határozatot hozták: 

49/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. 
(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés és rendelet-
módosításainak elfogadását az alábbi módosításokkal támogatta: 
 
1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. (III.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet 3. §-ában, a 16/B. § 
(4) bekezdése a következőképpen módosuljon: 

„(4) A (2) bekezdés b.) pontja szerinti támogatást a SzocioNet DDRMHSzK 
családgondozóján keresztül kell folyósítani.” 
 
2. A rendelet tervezet 6. § (2) bekezdése a következőképpen módosuljon: 

„(2) E rendelet 1-2.§-a és 6. § (3) bekezdése 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.” 
 
3. A Bizottság a határozati javaslat és a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/1997. (I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet tervezet elfogadását támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés Kaposvár bérlakások lakásállományból való törléséről, illetve 
lakásállományba való vételéről 

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

elfogadását, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi 
határozatot hozták: 
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50/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár bérlakások lakásállományból való törléséről, illetve 
lakásállományba való vételéről szóló előterjesztés határozati javaslatának és rendelet-
módosításának elfogadását támogatta.  
 
 

6. Előterjesztés Somodor Község Önkormányzata kaposvári felnőtt fogászati ellátáshoz 
való csatlakozásáról és az egészségügyi alapellátási szolgáltatók körzeteiről szóló 
65/2004. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

51/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Somodor Község Önkormányzata kaposvári felnőtt fogászati ellátáshoz 
való csatlakozásáról és az egészségügyi alapellátási szolgáltatók körzeteiről szóló 
65/2004. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának és rendelet-módosításának elfogadását támogatta.  
 
 

7. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II.25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

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

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

52/2011. (VI. 16.) 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 9/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának és rendelet-módosításának 
elfogadását támogatta.  
 
 

8. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatáról szóló 7/2000. 
(II.29.) és a szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendeletek 
módosításáról 

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

módosítások elfogadását, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az 
alábbi határozatot hozták: 
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53/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatáról szóló 7/2000. (II.29.) 
és a szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI.27.) önkormányzati rendeletek 
módosításáról szóló előterjesztés rendelet-módosításainak elfogadását támogatta.  
 
 

9. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának pontosításáról és módosításáról 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy mi az oka a látogatói központ tervezett 
helyének módosítására. Mi az oka a rendelet 46. § (9) bekezdésének módosításának? 

L. Balogh Krisztina főépítész elmondta, hogy mivel az elkerülő út nyomvonalát jelentősen 

távolabb helyezték az eredeti helytől, így a központ kevéssé forgalmas helyen lett volna. Az 

új helyszínen kihasználtabb lesz az épület. Az épület létesítésének pályázati vonatkozásai 

rendben vannak, az NFÜ-vel is leegyeztették a módosítást. A rendelet-módosítás 1. §-ában 

szereplő módosítást már elfogadta a Közgyűlés, ennek rendeleti szintű átvezetése történik 
meg most. A módosítás oka, hogy a Megyei Földhivatal épületét el kívánják adni. 

dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy a látogatói központ helyének módosításával nem 
ért egyet, mivel így véleménye szerint az összes látványosság egy helyre lesz zsúfolva. 

dr. Farkas Géza külső bizottsági tag elmondta, hogy épül egy új építmény, melyet fenn kell 
majd tartani, erre véleménye szerint nincs pénz. 

dr. Szép Tamás tanácsnok módosító javaslata: a rendelet-tervezet 4. §-át a Bizottság ne 
fogadja el. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a módosító javaslat elfogadását 1 igen 
szavazattal, 5 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül nem támogatták. 

A bizottság tagjai a rendelet-módosítás elfogadását, 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 

54/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

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

10. Előterjesztés a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté 
nyilvánításáról szóló 22/1994. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendelet-módosítás elfogadását, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 
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55/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Deseda tó és környéke helyileg védett természetvédelmi területté 
nyilvánításáról szóló 22/1994. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés rendelet-módosításának elfogadását támogatta.  
 
 

11. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága hivatásos 
készenléti állománya elmaradt túlóra díjának megelőlegezéséről 

 
dr. Farkas Géza külső bizottsági tag megkérdezte, hogy mi lesz azon tűzoltók túlóra 
díjával, akik időközben nyugdíjba mentek. 

Erős György irodavezető elmondta, hogy amennyiben az állam biztosítja a pénzt a teljes 
állomány kifizetésére, mindenki meg fogja kapni a túlóra díjat. 

dr. Csató László tanácsnok elmondta, hogy jelenleg az Önkormányzat megelőlegezi a túlóra 
díjat, melyet később a Kormány ki fog fizetni. 

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

56/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága hivatásos készenléti 
állománya elmaradt túlóra díjának megelőlegezéséről szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta.  
 
 

12. Előterjesztés a Mira 2002. Bt. bérleti díj tartozásának részletekben történő 
megfizetéséről 

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

57/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Mira 2002. Bt. bérleti díj tartozásának részletekben történő 
megfizetéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 
 

13. Előterjesztés a Bölcsődei Központ működési kereteinek és létszámának áttekintéséről 
 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 
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58/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Bölcsődei Központ működési kereteinek és létszámának áttekintéséről 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 
 

14. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Imre 
Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány együttműködési megállapodásáról 

dr. Farkas Géza külső bizottsági tag bejelentette az ügyben való érintettségét. 

A bizottság tagjai dr. Farkas Géza külső bizottsági tag érintettségét 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette és az alábbi határozatot hozta 

59/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Imre Öröksége 
Ifjúsági és Szociális Alapítvány együttműködési megállapodásáról szóló előterjesztés 
tárgyalása kapcsán Dr. Farkas Géza bizottsági tag érintettségét tudomásul vette. 
 

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

60/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Imre Öröksége 
Ifjúsági és Szociális Alapítvány együttműködési megállapodásáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 

 

15. Előterjesztés az I. Magyar Cukor Manufaktúrával kötendő együttműködési 
megállapodásról 

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

61/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az I. Magyar Cukor Manufaktúrával kötendő együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 
 

16. Előterjesztés utcák elnevezéséről 

dr. Csató László tanácsnok kérte a Bizottságot, hogy az utcanévadó bizottság módosító 
javaslatait fogadja el. 
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat módosításának 

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

62/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága utcák elnevezéséről szóló előterjesztés megtárgyalta és a következő 
határozatot hozta: 
 
A Bizottság  
1. a határozati javaslat 1. pontjában meghatározott változatok helyett, a névbizottság 

által javasolt Mandula utca elnevezést támogatta; 

2. a határozati javaslat 2. pontja „B” változatának elfogadását, azaz a Vackor utca 
elnevezést támogatta; 

3. a határozati javaslat 3. pontjában meghatározott változatok helyett, a névbizottság 
által javasolt Vadgesztenye utca elnevezést támogatta; 

 
 

17. Előterjesztés utcanévadókról szóló ismertető táblák elhelyezéséről 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy ő már több évvel ezelőtt is kezdeményezte az 
utcanévadókról szóló táblák kihelyezését, akkor kezdeményezését nem támogatták. 

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

63/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága utcanévadókról szóló ismertető táblák elhelyezéséről szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 

 

18. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 
 

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

64/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
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19. Előterjesztés a 2011/2012. tanév előkészítéséről 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

65/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a 2011/2012. tanév előkészítéséről szóló előterjesztésben szereplő rendelet 
módosítás elfogadását támogatta.  
 

 
20. Előterjesztés a Vidanet Zrt.-vel kötendő szolgalmi jog alapításáról szóló 

szerződéskötésről 

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

66/2011. (VI. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Vidanet Zrt.-vel kötendő szolgalmi jog alapításáról szóló 
szerződéskötésről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 

 
K a p o s v á r, 2011. június 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 dr. Horváth Zsuzsanna dr. Szép Tamás  
 titkár tanácsnok 
 
 


