
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2012. november 15. napján a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet T/103. számú tárgyalójában a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsággal 
közösen megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen volt: 6 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 5 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes.  
 
A bizottság a rendkívüli ülés napirendjét a meghívónak megfelelően 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
120/2012. (XI. 15.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a rendkívüli ülés meghívójában jelzett napirendet elfogadta. 

 
Napirend: 
 
Előterjesztés a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, többször 
módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok javasolta, hogy a pályázati kiírásban szerepeljen az a kitétel,  
hogy a pályázat nyertese havonta utólag fizessen bérleti díjat és a bérleti díjfizetési 
kötelezettség biztosítására egyhavi kauciót előre tegyen le. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását a módosítással együtt egyhangúan, 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozták: 
 
121/2012. (XI. 15.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a hirdető-berendezések és  hirdetmények elhelyezéséről szóló, többször 
módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatát a következő módosítással támogatta: a pályázati kiírásban az 
szerepeljen, hogy a pályázat nyertese havonta utólag fizessen bérleti díjat és a bérleti díj-
fizetési kötelezettség biztosítására egyhavi kauciót előre tegyen le. 
A bizottság a rendeletmódosítást 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 


