
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2013. augusztus 7. napján a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet T/103. számú tárgyalójában a Pénzügyi és Vagyongazdálkodás i 
Bizottsággal, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki bizottsággal, valamint a 
Marketing és Turisztikai Bizottsággal közösen 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 rendkívüli bizottsági ülésen megjelent bizottsági 
tagokat és a hivatal munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 7 tagja 
közül az ülés kezdetekor 4 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes. 
Kérte a meghívóban szereplő napirenden kívül a KOMETA ’99 Zrt-ben végrehajtott 
tőkeemeléssel kapcsolatos szerződések módosításáról szóló előterjesztést felvenni a 
rendkívüli ülés napirendjére. 
 
A bizottság az ülés napirendjét egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
77/2013. (VIII. 07.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága felvette a rendkívüli ülés napirendjére a KOMETA ’99 Zrt-ben végrehajtott 
tőkeemeléssel kapcsolatos szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
Napirend: 
 
1.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 

módosításának véleményezéséről, ezzel összefüggő rendeleti szabályozásról, egyes 
módosítások partnerségi körének meghatározásáról, valamint módosítási szándékok 
elbírálásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 

2.) Előterjesztés a KOMETA ’99 Zrt-ben végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos 
szerződések módosításáról  

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
 



 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 

módosításának véleményezéséről, ezzel összefüggő rendeleti szabályozásról, egyes 
módosítások partnerségi körének meghatározásáról, valamint módosítási szándékok 
elbírálásáról 

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  L. Balogh Krisztina városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság a határozat javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta. A rendeletmódosítás  
elfogadását szintén 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
78/2013. (VIII. 07.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 
 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottsága Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve  
módosításának véleményezéséről, ezzel összefüggő rendeleti szabályozásról, egyes 
módosítások partnerségi körének meghatározásáról, valamint módosítási 
szándékok elbírálásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának és 
rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

2.) Előterjesztés a KOMETA ’99 Zrt-ben végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos 
szerződések módosításáról  

 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság a határozat javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2013. (VIII. 07.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

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

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

 
K. m. f. 

  
 
 dr. Szép Tamás dr. Csató László 
 tanácsnok bizottsági tag 


