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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. szeptember 22. 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 5 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes.  

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

• pályázati együttműködésről a Szent Imre Plébániával című, 

• az új piac- vásárcsarnok területén lévő fizetőparkolóban szedhető díjak 
módosításáról szóló; 

• az Indít Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról szóló  

• a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról szóló előterjesztéseket, valamint 

vegyék le napirendről 

• a gyepmesteri telep üzemeltetéséről szóló előterjesztést. 

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

71/2011. (IX. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

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

• pályázati együttműködésről a Szent Imre Plébániával című; 

• az új piac- vásárcsarnok területén lévő fizetőparkolóban szedhető díjak 
módosításáról szóló; 

• az Indít Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról szóló és  

• a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról szóló előterjesztéseket, valamint 

levette napirendjéről 

• a gyepmesteri telep üzemeltetéséről szóló előterjesztést. 
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Napirend: 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a 
költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  

 

2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

 
3. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról  

Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 

4. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft. nonprofit társasággá alakításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
Meghívott: dr. Loncsár Krisztina 

 
5. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézményi integrációhoz kapcsolódó 

dokumentumokról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

 
6. Előterjesztés az Indít Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról 

Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető    

 
7. Előterjesztés a Somogyi Korona Zrt-vel kötendő parkolóház működtetésére 

vonatkozó megállapodásról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 

8. Előterjesztés a New Meat Kft. kérelméről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 

9. Előterjesztés a 2011/2012 tanév indításával összefüggő alapító okiratok 
módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
10. Előterjesztés a Megyei és Városi Könyvtártársulást létrehozó társulási 

megállapodás módosítására 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
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11. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola átszervezéséről, valamint a 
Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás SE-ről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 

12. Előterjesztés pályázati együttműködésről a Szent Kereszt Plébániával  
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
13. Előterjesztés pályázati együttműködésről a Szent Imre Plébániával 

Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató       

 
14. Előterjesztés utca elnevezéséről 

Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

15. Előterjesztés az új piac- vásárcsarnok területén lévő fizetőparkolóban szedhető 
díjak módosításáról; 

Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató      

 

16. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról  
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató      

 

Átruházott hatáskörben tárgyalandó előterjesztés: 
 

17. Előterjesztés a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány működéséről 
Előterjesztő Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 

Napirendek tárgyalása: 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a 
költségvetési rendelet módosításáról 

Erős György irodavezető ismertette a 10. sz. mellékletben lévő, snowboard pálya 
létrehozására vonatkozó módosítási javaslatot, mely szerint az összeg a Városligetben lévő 
gördülő-sport pálya felújítására kerüljön átcsoportosításra.  

A Bizottság a módosító javaslat elfogadását 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül támogatta. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, a rendelet módosítás elfogadását 4 
igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 
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72/2011. (IX. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelet módosításának 
elfogadását az alábbi módosítással támogatta: 
 
A rendelet tervezet 10. számú mellékletének (Céltartalék) 152. sorában snowboard 
pálya kialakítására jóváhagyott 850 eFt. a városligeti gördülősport-pálya javítására 
kerüljön felhasználásra. 

A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta.  
 

dr. Farkas Géza külső bizottsági tag megérkezett. 

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

Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető ismertette az alaprendelet 11. § (5) bekezdésére 
vonatkozó módosító javaslatot. 

dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogy mi indokolja, hogy a szciális étkeztetés 
térítési díját 85.500.- Ft. feletti jövedelemnél nem emelték. Más díjtételnél megjelent az 
emelés ezen jövedelemhatár felett is. 

Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető elmondta, hogy meg van határozva a maximális 
térítési díj, melyet ha elérnek, nem emelhetnek tovább jövedelemtől függően sem. Itt elérték 
ezt a határt. 

dr. Csató László tanácsnok számítási pontatlanságokra hívta fel a figyelmet, melyet kért az 
előterjesztésben is javítani. 

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

73/2011. (IX. 22.) 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 az alábbi módosítással támogatta: 
 
A rendelet tervezet 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészüljön ki: 
 
„(4) Hatályát veszti a R. 11. § (5) bekezdésének utolsó két mondata.” 
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3. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról  

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy jelen emeléssel meghaladják-e az ez évre 
maximálisan, minden díjtételnél előre vállal 8 %-os határt. Megjegyezte, hogy az idén már két 
alkalommal emelték a díjat. 

dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogy a jelenlegi emelés nem zárja-e ki jogilag az 
esetleges januári emelést. 

Erős György irodavezető elmondta, hogy nem zárja ki az újbóli, januári emelés lehetőségét a 
jelenlegi emelés. 

 Pintér Attila tanácsnok idézte a vállalkozó levelét, amelyben szereplő, emelésre vonatkozó 
javaslat mértékét így majdnem elérik, csak két ütemben. 

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

74/2011. (IX. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról szóló előterjesztés rendelet-
módosításának elfogadását támogatta.  
 
 

4. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft. nonprofit társasággá alakításáról 

Pintér Attila tanácsnok idézte az előterjesztést, mely szerint a társasági forma váltásra azért 
van szükség, mert így nem képződött nyereség. Megjegyezte, hogy ez az átalakulás után is így 
lesz, mivel non-profit szervezet jön létre. 

Erős György irodavezető elmondta, hogy az átalakítás oka nem ez, hanem az, hogy így 
indulhatnak pályázatokon. 

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

75/2011. (IX. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Városfejlesztési Kft. nonprofit társasággá alakításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 
5. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti intézményi integrációhoz kapcsolódó 

dokumentumokról 

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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76/2011. (IX. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a szociális és gyermekjóléti intézményi integrációhoz kapcsolódó 
dokumentumokról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 
 

6. Előterjesztés az Indít Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról 

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

77/2011. (IX. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az Indít Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 

7. Előterjesztés a Somogyi Korona Zrt-vel kötendő parkolóház működtetésére 
vonatkozó megállapodásról    

dr. Csató László tanácsnok a szerződés 7/1. pontját idézte és megkérdezte, hogy miért került 
be a „jogosult” szó is. 

Tóth István alpolgármester elmondta, hogy ennek technikai oka van. A kamerát figyelő 
alkalmazott nem hagyhatja el a helyét, így a jogosult kifejezést ők kérték betenni, saját 
védelmük érdekében. Így értesítésen túl nincsen más kötelezettségük, természetesen a 
kárenyhítési kötelezettségük így is fennáll. 

dr. Dobos Pál külső bizottsági tag javasolta a társasházzá történő alakítást. 

dr. Csató László tanácsnok javasolta a „jogosult” kifejezés törlését. 

Tóth István alpolgármester elmondta, hogy a szerződés szövege hónapokon át tartó 
tárgyalások eredménye. Egyet ért Tanácsnok úrral, de kérte, ne javasoljanak módosítást, 
mivel így újra el kell kezdeni a tárgyalásokat. 

dr. Farkas Géza külső bizottsági tag érdekesnek találta, hogy ingyen engedélyezzük a 
további ráépítést, mivel így a szerződő partner többségi tulajdont szerezhet úgy, hogy a 
telekért sem fizetett és ezáltal a telek értéke is csökken. 

Tóth István alpolgármester elmondta, hogy az emelet építését a szerződő partner 
finanszírozta, többletköltséget áldozva azért, hogy a további ráépítésre technikailag lehetőség 
legyen. Emellett a parkolót meg sem tudták volna építeni, ha a pályázathoz konzorciumi 
társként a szerződő partner nem csatlakozik 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a módosító javaslat elfogadását 2 igen 
szavazattal, 4 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül nem támogatta. 

A Bizottság a határozati javaslat elfogadását, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
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78/2011. (IX. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Somogyi Korona Zrt-vel kötendő parkolóház működtetésére vonatkozó 
megállapodásról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 
8. Előterjesztés a New Meat Kft. kérelméről 

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

79/2011. (IX. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a New Meat Kft. kérelméről szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta.  
 

9. Előterjesztés a 2011/2012 tanév indításával összefüggő alapító okiratok 
módosításáról 

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

80/2011. (IX. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a 2011/2012 tanév indításával összefüggő alapító okiratok módosításáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 
10. Előterjesztés a Megyei és Városi Könyvtártársulást létrehozó társulási 

megállapodás módosítására 

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

81/2011. (IX. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Megyei és Városi Könyvtártársulást létrehozó társulási megállapodás 
módosítására szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 
11. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola átszervezéséről, valamint 

a Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás SE-ről 

dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogy mi indokolja a Jégcsarnok önálló Kft-vé 
válását és kiválását a Sportcsarnoktól. Második kérdése, hogy az alapító 9. és 10. pontja 
között nincsen-e ellentmondás. (vállalkozói tevékenységet végez-e) 

Szerb György városi sport vezető elmondta, hogy a Kft. eddig is működött, de nem ő volt a 
Jégcsarnok üzemeltetője. Számítások alapján az üzemeltető-váltást követően a létesítmény 
optimálisabban és gazdaságosabban üzemeltethető. 
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Frányó Zsolt irodavezető elmondta, hogy ha a vállalkozói tevékenység nem haladja meg a 
teljes árbevétel 20 %-át, akkor a vállalkozói tevékenység csak kiegészítő tevékenységként 
kell, hogy szerepeljen. Jelen esetben ez a helyzet. 

dr. Dobos Pál külső bizottsági tag megkérdezte, hogy az egyesület támogatása megegyezik-
e azzal a támogatással, amit eddig a Sportiskola keretében fordítottak a két sportágra. 

Szerb György városi sport vezető, elmondta hogy a támogatás mértéke kevesebb lesz. 

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

82/2011. (IX. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola átszervezéséről, valamint a 
Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE-ről szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 
12. Előterjesztés pályázati együttműködésről a Szent Kereszt Plébániával  

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

83/2011. (IX. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága pályázati együttműködésről a Szent Kereszt Plébániával című előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 
13. Előterjesztés pályázati együttműködésről a Szent Imre Plébániával 

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

A bizottság tagjai dr. Farkas Géza külső bizottsági tag érintettségét 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette és az alábbi határozatot hozta 

84/2011. (IX. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a pályázati együttműködésről a Szent Imre Plébániával című előterjesztés 
tárgyalása kapcsán Dr. Farkas Géza bizottsági tag érintettségét tudomásul vette. 
 

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

85/2011. (IX. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a pályázati együttműködésről a Szent Imre Plébániával című előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
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14. Előterjesztés utca elnevezéséről 

dr. Farkas Edit aljegyző ismertette az utcanévadó bizottság módosító javaslatát. 

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

86/2011. (IX. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága utca elnevezéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását a 
következő módosítással támogatta.  
 
A Bizottság - egyetértve a véleményező testülettel – a 18699 hrsz-ú útnak a Patak 
sor, a 18694 hrsz-ú útnak az Orchidea utca elnevezést javasolja. 

 

15. Előterjesztés az új piac- vásárcsarnok területén lévő fizetőparkolóban szedhető 
díjak módosításáról 

Tóth István alpolgármester ismertette az előterjesztő határozati javaslat kiegészítésére 
vonatkozó javaslatát.  

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

87/2011. (IX. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az új piac- vásárcsarnok területén lévő fizetőparkolóban szedhető díjak 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását a következő 
módosítással támogatta:  

 
A határozati javaslat az alábbi 3.) ponttal egészüljön ki: 
 
„3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Kaposvári Nagypiac 
Kft-t, hogy a vásárcsarnok parkolóházának felső szintjén a vásárcsarnok bérlői 
részére havi 6.000,- Ft + ÁFA díj ellenében megvásárolt parkoló bérlettel, amelynek 
érvényessége az egy hónapot nem haladhatja meg, parkolási lehetőséget biztosítson. 
A parkolás addig biztosítható, amíg a parkolóház vásárlók általi kihasználtsága ezt 
lehetővé teszi. A bérlet az árusítási tevékenységhez szükséges időtartamban 
használható fel.  

 
       Felelős:   Szita Károly polgármester 
       Közreműködik:  Sallay Attiláné igazgató 
       Határidő:  2011. október 1.” 
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16. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról  

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

88/2011. (IX. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 
 

Átruházott hatáskörben tárgyalandó előterjesztés: 
 

17. Előterjesztés a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány működéséről 

dr. Farkas Edit aljegyző, az alapítvány kuratóriumának titkára elmondta, hogy az alapítvány 
3.578.408 forinttal gazdálkodott az előző évben. Az idén nehezebb lett a Rendőrség 
támogatásának formája, mivel már csak az Önkormányzaton keresztül lehet támogatást 
nyújtani, eszközöket átadni. 

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

89/2011. (IX. 22.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány működéséről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 
 

 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
 
 dr. Horváth Zsuzsanna dr. Szép Tamás   
 titkár tanácsnok 
 
 


