
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2012. október 15. napján a Kaposvári Polgármesteri Hivatal 
I. emelet T/103. számú tárgyalójában a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsággal 
közösen megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen volt: 7 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a rendkívüli bizottsági ülésen megjelent bizottsági 
tagokat és meghívottakat. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 7 tagja közül az  
ülés kezdetekor 7 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes. Kérte a bizottságot, hogy 
vegye fel a rendkívüli ülés napirendjére az alábbi előterjesztéseket: 

- a Kaposvári Járási Hivatal létrehozásához szükséges szerződések elfogadásáról 
- Konzorciumi megállapodás a "Komplex telep-program Kaposváron" című projekt  

megvalósítására. 
 
A bizottság a rendkívüli ülés napirendjét a javaslatnak megfelelően 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
95/2012. (X. 15.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága felvette a rendkívüli ülés napirendjére  
- a Kaposvári Járási Hivatal létrehozásához szükséges szerződések elfogadásáról szóló 

és a 
- Konzorciumi megállapodás a "Komplex telep-program Kaposváron" című projekt  

megvalósítására című 
előterjesztéseket. 

 
 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés a Kaposvári Járási Hi vatal létrehozásához szükséges szerződések 

elfogadásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 
2. Előterjesztés Konzorciumi megállapodás a "Komplex telep-program Kaposváron" 

című projekt megvalósítására 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató  

 
 



Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a Kaposvári Járási Hi vatal létrehozásához szükséges szerződések 

elfogadásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  

 
dr. Bendli Attila törvényességi referens az előterjesztővel egyetértésben kérte a 
határozati javaslat 1.) pontjának kiegészítését azzal, hogy a teljességi nyilatkozatot is 
hagyja jóvá a közgyűlés és hatalmazza fel a polgármestert annak aláírására. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy ha az érintett, a megállapodás  
mellékletében felsorolt irodákban értékes képzőművészeti alkotások vagy értékes bútorok 
vannak – pl. az aljegyző irodája ilyen -, azok is a járási hivatalhoz kerülne –e? 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens elmondta, hogy az első megállapodás az átkerülő  
feladatok ellátásához szükséges eszközök használatba adásáról szól. Ebben semmiféle 
képzőművészeti alkotás, értékes bútor nem szerepel. A második megállapodásban 
szerepelnek olyan irodák, amelyeket azért adna át az önkormányzat – bizonyos feltételek 
teljesülése esetén -, hogy működőképes legyen a járási hivatal. A harmadik megállapodás  
üzemeltetési kérdésekről szól, ehhez további egyeztetések szükségesek. 
 
Pintér Attila megkérdezte, hogy a fenntartás költségeinek folyamatos felülvizsgálatát  
hogyan kell érteni? 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens elmondta, hogy a szerződéstervezet szerint 
félévente történik felülvizsgálat, hiszen pl. a rezsiköltségek változhatnak. 
 
Molnár György igazgató kiegészítette azzal, hogy a járási hivatal a tényleges költséget  
fogja megfizetni, az adott időszak végén megtörténik az elszámolás. 
 
dr. Csató László felhívta a figyelmet arra, hogy a megállapodás szövegében két helyen is 
elírás szerepel. A IV. fejezet 3. pontja utolsó két bekezdésében az Átadó szerepel az utolsó 
mondatokban az Átvevő helyett. Ennek javítására kérte a Kormányhivatal figyelmét  
felhívni. 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását az előterjesztő által kért kiegészítéssel és a dr. 
Csató László által javasolt pontosítással 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül támogatva a következő határozatot hozta: 

 
96/2012. (X. 15.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Járási Hivatal létrehozásához szükséges szerződések 
elfogadásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta azzal a 
módosítással, hogy a határozati javaslat 1.) pontjában a közgyűlés a megállapodással 
együtt a teljességi nyilatkozatot is hagyja jóvá és hatalmazza fel a polgármestert annak 
aláírására. 
Egyúttal kérte felhívni a Somogy Megyei Kormányhivatal figyelmét a megállapodás  
IV/3. pontja utolsó két bekezdésében az Átadó és Átvevő fogalmak pontosítására. 



 
2. Előterjesztés Konzorciumi megállapodás a "Komplex telep-program Kaposváron" 

című projekt megvalósítására 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató  

 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy a Türr István Intézet hogyan került a 
megállapodást aláírók közé? 
 
Bajzik Imre igazgató elmondta, hogy a pályázat feltételei között szerepelt az Intézet 
bevonása a megállapodásba. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozták: 
 
97/2012. (X. 15.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Konzorciumi megállapodás a „Komplex telep-program Kaposváron” 
című projekt megvalósítására című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra 
javasolta. 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke a rendkívüli ülést bezárta. 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 dr. Gróf Regina dr. Szép Tamás 
 bizottsági titkár tanácsnok 


