
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2013. június 6. napján a Kaposvári Polgármesteri Hivatal I.  
emelet T/103. számú tárgyalójában megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Megjelentek: 
A megjelent bizottsági tagok és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként 
csatolt jelenléti ív tartalmazza. 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent bizottsági 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, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság a javaslattal egyetértve az ülés napirendjét egyhangúan, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
65/2013. (VI. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az ülés meghívójában szereplő napirendet elfogadta azzal, hogy levette 
napirendjéről a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
 
Előterjesztés a KOMÉTA'99 Zrt-ben végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos 
szerződések módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: Giacomo Pedranzini, a KOMÉTA Zrt. ügyvezető igazgató 
 dr. Prohászka Balázs gazdasági igaz gató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai a határozat javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan 5 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi határozatot 
hozták: 

 
 



 
66/2013. (VI. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a KOMÉTA ’99 Zrt-ben végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos 
szerződések módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását  
támogatta. 
 
 

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

K. m. f. 
  
 
 
 dr. Szép Tamás Dér Tamás 
 tanácsnok bizottsági tag 


