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

• a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában folyó utánpótlás képzés átalakításáról  

szóló előterjesztéseket. 

Kérte a bizottsági tagokat, hogy a napirendekkel kapcsolatos javaslataikat tegyék meg, illetve 
a napirendet fogadják el. 

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

 
6/2012. (II. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az ülés meghívójában szereplő napirendeken túl felvette napirendjére  

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

• a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában folyó utánpótlás képzés átalakításáról  
szóló előterjesztéseket. 

 
Napirend: 

1. Előterjesztés az Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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3. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 
valamint a nem lakás célú helyiségek bérletéről szól 9/2011. (II. 25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 

4. 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 
 

5. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (IX. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
 

6. Előterjesztés az SzMSz és a város jelképeiről szóló rendelet módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

7. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és jutalmazási 
rendszeréről szóló 59/1996.(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

8. Előterjesztés a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

9. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 40/2004. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Budai Józsefné irodavezető 
 

10. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán 
Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvánnyal szenvedélybetegek ellátása 
érdekében kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

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

11. Előterjesztés a Kaposvári Szimfonikus Alapítvánnyal kötendő közszolgáltatási 
szerződésről és a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
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12. Előterjesztés a Kaposfüred 15385. hrsz-ú sportpálya bérletére vonatkozó 
pályázati kiírásról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 

13. Előterjesztés a Kötél Egyesülettel kötendő használati szerződésről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 

14. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról  
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

15. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában folyó utánpótlás 
képzés átalakításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

16. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2012. évi 
munkatervéről 
Előterjesztő: dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

Napirendek tárgyalása: 
 
 
1. Előterjesztés az Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi 

költségvetési rendeletének módosításáról  
 

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

7/2012. (II. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról szóló előterjesztés rendelet módosításának és határozati 
javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetéséről  

 
Dér Tamás tanácsnok megérkezett. 

Erős György irodavezető ismertette az előterjesztő módosító és kiegészítő javaslatait. 
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dr. Dobos Pál külső bizottsági tag elmondta, hogy a CHF alapú hitellel kapcsolatban 
ismertté vált egy első fokú bírósági döntés, mely elmarasztalta a bankot. Tervezi-e az 
Önkormányzat, hogy ebből kiindulva tárgyalásokat folytat az érintett bankokkal, akár úgy, 
ahogyan ezt más önkormányzatok is tették már. 

Erős György irodavezető elmondta, hogy erre vonatkozóan nincs információja, de tudomása 
szerint ezek a döntések magánszemélyek kölcsöneivel kapcsolatosak voltak. Természetesen 
ha valamilyen lehetőséget látnak ebben a kérdésben minden lépést meg fognak tenni. 

dr. Farkas Géza külső bizottsági tag megérkezett 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását a 
kiegészítésekkel együtt 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és a rendelet módosítás 
elfogadását, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül, támogatva az  
alábbi határozatot hozták: 

8/2012. (II. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről 
szóló előterjesztés rendelet tervezetének és határozati javaslatának elfogadását a következő 
módosításokkal támogatta.  

 
1. A rendelettervezet 3.2. sz. mellékletében a közfoglalkoztatottak létszámkeretét a 

Városgondnokságnál 80 főre, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskolánál 4 főre 
javasolja módosítani.  
 

2. A határozati javaslat 11. pontját a következők szerint javasolja módosítani: 
 
„A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy 2013. évben a Polgármesteri Hivatal 
EN ISO 9001:2008 és MSZ ISO/IEC 27001:2005 nemzetközi szabványok szerint 
működtetett integrált irányítási rendszerének tanácsadói támogatására 1.220 e Ft-ot, az 
MSZ ISO/IEC 27001:2005 nemzetközi szabvány szerint kiépített rendszer 
kockázatelemzés és értékelésének felülvizsgálatára 483 e Ft-ot, a belső 
kontrollrendszer fejlesztéséhez szükséges tanácsadói támogatásra 700 e Ft-ot biztosít.” 

 
3. A határozati javaslatot a következő 18. és 19. pontokkal javasolja kiegészíteni 

 
18. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár-TISZK Kiemelkedően Közhasznú 

Nonprofit Kft. részére a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0013 számú és a TIOP-3.1.1-
09/1-2009-0018 számú projekt befejezéséhez maximum 34.096 e Ft kölcsönt 
biztosít 2012. június 30.-i visszafizetési határidővel. A Közgyűlés felkéri 
Dombóvár Város Önkormányzatát, hogy a kölcsön nyújtás kapcsán felmerült 
kamatköltségekhez a projektekben való részvétele alapján, kiadásarányosan 
járuljon hozzá.  

 
     Felelős:                    Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:        Molnár György igazgató 
     Határidő:                 2012. június 30. 
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19. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai 
Desztináció Menedzsment Egyesülettel a Kaposvár Kártya forgalmazására kötött 
megbízási szerződés értelmében a 2011. évi bizományosi értékesítés elszámolása 
alapján Kaposvárt megillető nettó 4.774.724 Ft bevételből a 2012. évi 
kártyaforgalmazás folyamatos biztosításához szükséges új kártyák 
megvásárlásának fedezetére 2.600 e Ft megfizetésének határidejét 2012. április  
30.-ra módosítja.  
 

     Felelős:                    Szita Károly polgármester 
     Közreműködik:        Molnár György igazgató 
     Határidő:                 2012. április 30.  

 
 
3. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 

valamint a nem lakás célú helyiségek bérletéről szól 9/2011. (II. 25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
dr. Csató László tanácsnok ismertette az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
módosító javaslatát, ami a tervezet 2. §-ához kapcsolódik. 

dr. Farkas Géza külső bizottsági tag megkérdezte, hogy ez a módosítás mennyi összeget 
jelent. 

dr. Csató László tanácsnok elmondta, hogy pontos kalkuláció nem készült ezzel 
kapcsolatban; a bizottságban lévő pedagógusok tapasztalatai alapján nem értettek egyet a 10 
%-os mértékkel. 

dr. Tálos Kristóf jogi munkatárs elmondta, hogy az első változatban az szerepelt, hogy a ne 
legyen egyáltalán személyi ösztönzésre fordítható keret, végül az Oktatási Igazgatóság 
javaslatát fogadták el, ami 10 % volt. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a Bizottság a módosító javaslat elfogadását 5 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatta. 

A Bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

 
9/2012. (II. 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 lakás célú helyiségek bérletéről szól 9/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés rendelet módosításának elfogadását a következő 
módosítással támogatta: 

 
A Bizottság a rendelet tervezet 2. §-ában a rendelet 21. § (3) bekezdését a következő 
módosítással javasolja elfogadni: 
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„(3) A vállalkozás eredményének legfeljebb 25%-át személyi ösztönzésre, a fennmaradó 
részt pedig az intézmény működési feltételeinek javítására kell felhasználni.” 

 
 
 
4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, Bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását, 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

10/2012. (II. 16.) 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 támogatta.  

 
 

 
5. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (IX. 

29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, Bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását, 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

11/2012. (II. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (IX. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelet módosításának 
elfogadását támogatta.  

 
 
 
6. Előterjesztés az SzMSz és a város jelképeiről szóló rendelet módosításáról  

 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy volt-e korábban Töröcskének címere. 

dr. Bendli Attila törvényességi referens elmondta, hogy a Kaposvárhoz 1950-ben csatolt 
településnek nem volt címere, ezt a címert a Településrészi Önkormányzat tervezetette. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, Bizottság tagjai a rendelet módosítások és a kiegészítés 
elfogadását, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi 
határozatot hozták: 
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12/2012. (II. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az SzMSz és a város jelképeiről szóló rendelet módosításáról szóló 
előterjesztésben az SzMSz módosításának elfogadását a következő módosításokkal 
támogatta: 

 
1. A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés és  

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1997. (I. 21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 5 - 6. §-a a következő szöveggel 
szerepeljen: 

„5. § 

Az SzMSz 6. mellékletének VII. pontja a következő 60 - 61. pontokkal egészül ki: 

/Polgármester/ 

„60. jóváhagyja a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét; 

61. dönt az ebrendészeti hozzájárulás megállapításáról és a mentességről; 

6. § 

Az SzMSz 6. mellékletének VII. pontja a következő 62. pontokkal egészül ki: 

/Polgármester/ 

62. gyakorolja a kirívóan közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos hatáskört.” 

 

2. A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1997. (I. 21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezet a következő 7. §-sal egészüljön ki és a korábbi 6. § 
számozása 8. §-ra változzon: 

„7. § 

Az SzMSz 8. mellékletének I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„I. A kaposvári települési nemzetiségi önkormányzatok számára használatra átadott vagyon: 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, iroda: 

Kaposvár, Fő utca 63. 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Önkormányzata, iroda: 

Kaposvár, Szent Imre utca 14. 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata, iroda: 

Kaposvár, Szent Imre utca 14. 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, iroda: 

Kaposvár, Szent Imre utca 14.” 
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3. A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1997. (I. 21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezet átszámozott 8. § (2) bekezdése a következő szöveggel 
szerepeljen: 

„(2) Az 1. § a Nemzeti Címer Bizottság jóváhagyó véleményének megérkezését követő napon 
lép hatályba. A 6. § a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati 
rendelet hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba.” 

4. A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1997. (I. 21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezet átszámozott 8. §-a a következő (6) bekezdéssel 
egészüljön ki: 

„(6) Az SzMSz-ben a „cigány” szövegrész helyébe a „roma” szöveg lép.” 

 
A Bizottság a város jelképeiről szóló rendelet módosítás elfogadását támogatta. 
 
 
 
7. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és jutalmazási 

rendszeréről szóló 59/1996.(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, Bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását, 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

13/2012. (II. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és jutalmazási 
rendszeréről szóló 59/1996.(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés rendelet módosításának elfogadását támogatta.  

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

módosításáról  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezet, hogy a Városi Fürdőben 15.30 óra után miért nem 
jár a kártya után kedvezmény. 

dr. Mach Tamás referens elmondta, hogy ez egy „kettősség” eredménye. A belépőjegyek 
meghatározásáról szóló önkormányzati határozatban nem szerepelteteik a kártya után járó 
kedvezményt. 

dr. Szép Tamás tanácsnok felhívta a figyelmet arra, hogy így viszont a rendelet szabályait 
nem tartják be. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, Bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását, 5 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 
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14/2012. (II. 16.) 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 rendelet módosításának elfogadását támogatta.  

 
 
 
9. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 40/2004. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, Bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását, 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

 
15/2012. (II. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a talajterhelési díjról szóló 40/2004. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

 
10. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán 

Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvánnyal szenvedélybetegek ellátása 
érdekében kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról  

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

16/2012. (II. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat 
Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvánnyal szenvedélybetegek ellátása érdekében kötött 
feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta.  

 
 

 
11. Előterjesztés a Kaposvári Szimfonikus Alapítvánnyal kötendő közszolgáltatási 

szerződésről és a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról  
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, a Déryné Társulattal miért nincs megállapodás. 

Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális ügyintéző elmondta, hogy eseti programokra fognak 
a társulattal szerződni. Az előterjesztésben új elem, hogy a Szivárvány Kultúrpalota is 
rendelkezésre áll, melyet térítésmentesen bocsátanak a Szimfonikusok rendelkezésére.  

 



2012.05.17. 15:53 C:\temp\x1\20120216_jog.doc Dr. Horváth Zsuzsanna    10/11 

 

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

 
17/2012. (II. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Szimfonikus Alapítvánnyal kötendő közszolgáltatási szerződésről 
és a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 
 
12. Előterjesztés a Kaposfüred 15385. hrsz-ú sportpálya bérletére vonatkozó pályázati 

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

18/2012. (II. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposfüred 15385. hrsz-ú sportpálya bérletére vonatkozó pályázati 
kiírásról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 
 
13. Előterjesztés a Kötél Egyesülettel kötendő használati szerződésről  

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

19/2012. (II. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kötél Egyesülettel kötendő használati szerződésről szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

 

14. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról  
 

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

20/2012. (II. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
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15. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában folyó utánpótlás képzés 
átalakításáról 

 
dr. Dobos Pál külső bizottsági tag megkérdezet, hogy az atlétika Sportiskolából való 
kikerülése befolyásolja-e a pálya használatát. 

Péterné Szarka Klára sport ügyintéző elmondta, hogy nem, az továbbra is ingyenesen lesz 
használható a közönség számára. 

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

21/2012. (II. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában folyó utánpótlás képzés 
átalakításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

 
16. Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2012. évi 

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

 
22/2012. (II. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Bizottság 2012. évi munkatervét elfogadta.  

 
 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
 
 dr. Horváth Zsuzsanna dr. Szép Tamás   
 titkár tanácsnok 


