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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 2012. január 24. napján,  a Kaposvári Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 103. helyiségében megtartott rendkívüli 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 a napirendekkel kapcsolatos javaslataikat tegyék meg, illetve 
a napirendet fogadják el. 

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

1/2012. (I. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottsága a meghívóban szereplő napirendet elfogadta. 

 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló 12/2000. 

(III.20.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Budai Józsefné irodavezető 

 
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 egyes közszolgáltatási díjak emelésének mértékét korlátozó törvényi 

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

 
4. Előterjesztés a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
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Napirendek tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló 12/2000. 

(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendeletmódosítás és a határozati javaslat 

elfogadását, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi 

határozatot hozták: 

 
2/2012. (I. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló 12/2000. 
(III.20.) önkormányzati rendelet módosítása szóló előterjesztés rendeletmódosításának 
és határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

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

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendeletmódosítás elfogadását, 6 igen 

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

3/2012. (I. 24.) 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 
rendeletmódosításának elfogadását támogatta.  

 
 

3. Előterjesztés az egyes közszolgáltatási díjak emelésének mértékét korlátozó törvényi 
szabályozásokról 

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendeletmódosítások elfogadását, 5 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

4/2012. (I. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az egyes közszolgáltatási díjak emelésének mértékét korlátozó törvényi 
szabályozásokról szóló előterjesztés rendeletmódosításainak elfogadását támogatta.  
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4. Előterjesztés a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendeletmódosítás elfogadását, 6 igen 

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

 
5/2012. (I. 24.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés rendeletmódosításának elfogadását támogatta 
 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
 
 
 dr. Horváth Zsuzsanna dr. Szép Tamás  
 titkár tanácsnok 
 


