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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 2013. november 7. napján a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet T/103. számú tárgyalójában megtartott 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 6 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes. 
Kérte a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
 
A bizottság az ülés napirendjét egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
92/2013. (XI. 07.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az ülés meghívóban szereplő napirendjét elfogadta. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
Napirend: 

 
1. Előterjesztés az önkormányzati hatáskörbe tartozó közszolgáltatási 

díjmegállapításokról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
2. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
3. Előterjesztés a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló rendelet megalkotásáról 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
4. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről, valamint a Kaposvár Megyei 

Jogú Város településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
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5. Előterjesztés a KOMÉTA ’99 Zrt-ben végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos 

szerződések módosításáról és a Zrt. Felügyelő Bizottságába történő delegálásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
6. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
7. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló 73/2010. (XII. 14.) önk. rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
8. Előterjesztés a Szentpáli horhóban lévő vízvezeték átvételéről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
9. Előterjesztés a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággal kötött együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

10. Előterjesztés az önkormányzat által 2013 novemberében benyújtandó pályázatokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

11. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. évi munkatervéhez 
Előterjesztő: dr. Szép Tamás tanácsnok 
 

12. Előterjesztés bérlakás vásárló méltányossági kérelméről (ZÁRT) 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
13. Javaslat a Közgyűlés által adományozott kitüntetésekre (ZÁRT) 

Előterjesztő: dr. Szép Tamás tanácsnok 
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzati hatáskörbe tartozó közszolgáltatási 

díjmegállapításokról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
 



3 

 

Oláhné Pásztor Andrea gazdasági ügyintéző ismertette a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság módosító javaslatát, mely a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatások közületi díjainak 1,4 %-os emelését javasolja. 
 
dr. Csató László bizottsági tag megkérdezte, hogy az egyedi kéményekre „A 
jogszabályi rendelkezés alapján a 2013. július 1-től teljesített szolgáltatások esetében a 
lakossági közszolgáltatási díjak nem haladhatják meg a 2012. december 31-én és a 2013. 
június 30-án alkalmazott díjtételek 90%-át.” mondatot az előterjesztésben hogyan kell 
érteni? Aki idén kifizetette az 1.600,-Ft+ÁFÁ-t, arra is vonatkozik a 10%-os 
díjcsökkentés? 
A kedvezményes tarifa lakásonként, házanként vagy családonként egy kéményre 
vonatkozik vagy többre is? Van olyan családi ház, ahol 3-4 kémény is van. 
 
dr. Dobos Pál bizottsági tag megkérdezte, hogy a Pénzügyi és  Vagyongazdálkodás i 
Bizottság javaslatának mi volt az indoka? 
 
Oláhné Pásztor Andrea gazdasági ügyintéző elmondta, hogy a dr. Csató László által 
idézett mondat szó szerint a jogszabályból való. A Közgyűlés 2013. július 1-től 
módosította a rendeletet erre a jogszabályhelyre hivatkozva. A díjtételek július 1-től 
Ft/db/alkalom mértékben lettek meghatározva, ahol többszintes kémények vannak, ott a 
díjak szintenként értendők. Mind a 2012. december 31-i, mind a 2013. június 30-i 
díjakhoz képest 10%-kal alacsonyabban kellett a díjakat meghatározni. A 2013. június 
30-i díjtételek voltak az alacsonyabbak, ehhez képest kellett a 10%-os csökkentést 
végrehajtani.  A júliusi közgyűlésen a polgármester felkérte a szolgáltatókat, hogy a 
díjcsökkentést követően azoknak a lakosoknak, akik egész évre kifizették a díjat, térítsék 
azt vissza. Erre jogszabályi kötelezés azonban nincs. A szolgáltató cég úgy járt el,  hogy a 
napokban postázott egy olyan levelet a lakosok részére, aminek a végén egy igazoló 
szelvény található. Ebben kiszámolták, hogy az első félévben hatályos éves és a második 
félévben hatályos díjak alapján kit milyen visszatérítés illet meg. Ez alapján a következő 
kéményseprési díjból kerül levonásra a visszatérítés. A Hivatal lehetőség szerint át fogja 
tekinteni ezeket a számításokat. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy az országban az ilyen cégek között az 
alkalmazott díjak vonatkozásában az utolsó a kaposvári. Ha nem jelent volna meg tavaly  
év végén a kormányrendelet, akkor a cég a tavalyi árat meg tudta volna emelni az infláció 
mértékével. Helyette jött a Budapesten kitalált hatalmas emelés. Az árak túlságosan 
magas volta miatt az országos felháborodás következtében visszaállították a régi árakat,  
ehhez jött még a rezsicsökkentési határozat; úgy döntöttek, hogy a tavalyi díj alá kell 
menni 10%-kal. 

Az emeléskor a cég embereket vett fel, jogszerűen magasabb összegeket szedett be 
kéményseprési díjként – ehhez képest jött a változás. Korábban minden emelési kérelmére 
a válasz az volt, hogy maximum csak az infláció mértékével lehet a díjakat emelni. Ezzel 
szemben még 10%-ot csökkenteni kellett a díjakon, ez azonban olyan következményekkel 
is járhat, hogy a cég ellehetetlenül. Ezért javaslom a kormányrendelet által biztosított 
1,4%-os közületi díjemelést. Lehet, hogy ez az összeg egy kéményre lebontva bagatell, de 
a cégnek nem mindegy. 
 
dr. Csató László bizottsági tag javasolta, ahány kémény után a magasabb díjat  
beszedték, minden kéményre vonatkozzon a kedvezmény – erre tekintettel történjen a 
visszatérítés. A tárgyalások során ezt az álláspontot kérte érvényesíteni. 
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A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság módosító javas latát a bizottság 5 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta. A kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásokról szóló rendelettervezet elfogadását a módosítással együtt a bizottság 
tagjai 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül támogatták. A többi 
rendelettervezet elfogadását a bizottság kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta. A bizottság a határozat javaslat  
elfogadását egyhangúan 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
és az alábbi határozatot hozta: 

 
93/2013. (XI. 07.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzati hatáskörbe tartozó közszolgáltatási 
díjmegállapításokról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta. 
 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság módosító javaslatával együtt támogatta. 
 
A bizottság a többi rendelettervezet elfogadását támogatta. 

 
 
2. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai a rendelettervezet elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a következő  
határozatot hozták: 
 
94/2013. (XI. 07.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  
Műszaki Bizottság elfogadott egy módosító javaslatot, mely szerint a kettőnél több 
lakásos épületekben kettő helyett egy macska legyen tartható. Az előterjesztő a javaslatot 
nem támogatta. Az Érdekegyeztető Fórum is az eredeti rendelettervezetet támogatta. 
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A bizottság a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság módosító 
indítványát 0 igen szavazattal, 5 tartózkodással és 1 ellenszavazattal nem támogatta. Az 
eredeti rendelettervezetet egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 
95/2013. (XI. 07.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló rendelet megalkotásáról 
szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását támogatta. A Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság módosító javaslatának elfogadását nem 
támogatta. 

 
 

4. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről, valamint a Kaposvár Megyei 
Jogú Város településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok megjegyezte, hogy a bevezető út a városba ne csak a közút 
legyen, hanem a vasút is. Egyelőre nincs módosító javaslata, de fontos lenne a vasút  
melletti állapotok rendezése, szabályok előírása ezen területekre is. 
 
A bizottság tagjai a rendelettervezet elfogadását egyhangúan, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a következő határozatot hozták: 
 
96/2013. (XI. 07.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a helyi építészeti értékek védelméről, valamint a Kaposvár Megyei 
Jogú Város településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés a KOMÉTA ’99 Zrt-ben végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos 
szerződések módosításáról és a Zrt. Felügyelő Bizottságába történő delegálásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozattal támogatta: 
  
97/2013. (XI. 07.) 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 és a Zrt. Felügyelőbizottságába történő delegálásról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
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6. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy a városban jelenleg 79 játszótér van, ehhez 
képest az előterjesztő a rendelettervezet mellékletében 44 játszóteret említ, ezeken a 
területeken tiltja az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást. A Népjóléti 
Bizottság és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság is elfogadott egy  
módosító javaslatot, mely szerint valamennyi játszótér szerepeljen a rendelettervezet 
mellékletében. Ezt az előterjesztő nem támogatta. Alkotmányossági aggályt vetne fel, ha 
az alaptörvénnyel ellentétesen bizonyos tiltásokat nem csak egyes, meghatározott 
területeken vezetne be az önkormányzat. 
 
Pintér Attila bizottsági tag megkérdezte, hogy a 44 játszótér azonos –e a játszótér-
építési programban szereplő 44 játszótérrel? 
 
dr. Farkas Edit aljegyző igennel válaszolt. A 79 játszótér között van olyan, amelyik a 
funkcióját már nem tölti be. A Gyermekmosoly Program megvalósulása után a funkcióját  
be nem töltő játszóterek megszüntetésre is kerülhetnek. 
 
dr. Csató László bizottsági tag megkérdezte, hogy ha tiltja a rendelettervezet az egész 
Berzsenyi parkban az ott lakást, akkor miért került be külön a Berzsenyi park játszótere?   
A városközpont utcákkal határolt, az utcák felsorolása végén szerepel, hogy Rákóczi tér. 
A Rákóczi térnek négy oldala van, de csak kettő van felsorolva, az Anna utca és a Dózsa 
György utca. A Baross utcában lehet lakni, csak a másik három utcában nem?  
A 34. sorszám alatt a Színház park van megjelölve. Tudomása szerint ilyen közterületi 
elnevezés nincs Kaposváron. 
 
dr. Bendli Attila irodavezető elmondta, hogy a Gyermekmosoly Programhoz  
kapcsolódik, hogy külön nevesített a Berzsenyi park játszótere. Ha a játszótér elkerítése 
megvalósul, értelmezési problémát okozhat a Berzsenyi parktól való fizikai elkülönülése, 
ezért szerepel külön a játszótereknél is a Berzsenyi park játszótere. Valóban nincs olyan 
közterületi elnevezés, hogy Színház park, de ezt a játszóteret sokan így ismerik a 
városban, Rákóczi téri játszótérről még nem hallottak. 
 
dr. Farkas Edit aljegyző felhívta a figyelmet arra, hogy a 34. sorszám alatt szereplő 
Színház park esetében zárójelben szerepel a helyrajzi szám is, ami egyértelműen 
meghatározza, hogy melyik területről van szó. 
Elmondta, hogy a városközpont meghatározását a Helyi Építési Szabályzatból vették át 
szó szerint. A térképen szépen látható, hogy melyik területet jelenti a városközpont, 
ezeken tilos az életvitelszerű közterületi tartózkodás. 
 
dr. Csató László bizottsági tag úgy vélte, hogy nem egyértelmű a meghatározás. 
Javasolta, hogy a városközpont utcáit felsoroló részben a Rákóczi tér helyett a Baross G. 
utca szerepeljen. 
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Pintér Attila bizottsági tag felhívta a figyelmet arra, hogy az Anna utca nem megy le a 
Baross G. utcáig, Rákóczi tér az Anna utca folytatásának hivatalos elnevezése. A Rákóczi 
tér negyedik oldala nem a Baross G. utca, hanem a Budai-Nagy Antal utca, amely már 
szerepel a felsorolásban. 
 
dr. Csató László bizottsági tag a módosító javaslatát visszavonta. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok a rendelettervezet mellékletébe javasolta bevenni a Jókai 
ligetet is. A park rettenetes állapotban van a hajléktalanok miatt, az uszodába délután és 
kora reggel is sokan járnak, köztük sok gyerek is. 
 
A módosító javaslatot – a melléklet egészüljön ki egy új d.) az alábbiak szerint: „d.) Jókai 
liget”, a korábbi d.) pont jelölése egyúttal e.) pontra változzon – a bizottság egyhangúan, 
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta. A rendelettervezet 
elfogadását a módosítással együtt a bizottság szintén egyhangúan, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta: 
 
98/2013. (XI. 07.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közterület rendeltetésről eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés rendelettervezetének elfogadását az alábbi módosítással támogatta: 
 
A rendelettervezet melléklete (a 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet leendő 14. 
számú melléklete) egészüljön ki egy új d.) ponttal az alábbiak szerint:  
„d.) Jókai liget” 
A korábbi d.) pont jelölése egyúttal e.) pontra változzon. 

 
 

7. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló 73/2010. (XII. 14.) önk. rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A bizottság tagjai a rendelettervezet elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 
 
99/2013. (XI. 07.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló 73/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 
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8. Előterjesztés a Szentpáli horhóban lévő vízvezeték átvételéről 

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

 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
100/2013. (XI. 07.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a szentpáli horhóban lévő vízvezeték átvételéről szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

9. Előterjesztés a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal kötött együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta: 
 
101/2013. (XI. 07.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társsággal kötött együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

10. Előterjesztés az önkormányzat által 2013 novemberében benyújtandó pályázatokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok felhívta a döntéshozók figyelmét arra, hogy a romokat nem 
romként kellene konzerválni,  hanem hosszú távon a lefedés  felé kellene elmozdulni.  A 
szentjakabi romkert komoly anyagi ráfordítással került felújításra, a kedvezőtlen idő járás i 
körülmények miatt azonban kb. 10 év alatt újra lepusztul minden. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták az alábbi határozattal: 
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102/2013. (XI. 07.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat által 2013 novemberében benyújtandó 
pályázatokról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

11. Javaslat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. évi munkatervéhez 
Előterjesztő: dr. Szép Tamás tanácsnok 
 
A bizottság tagjainak nem volt javaslata a Közgyűlés 2014. évi munkatervéhez, ezért  
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a 
következő határozatot hozták: 
 
103/2013. (XI. 07.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. évi 
munkatervéhez nem kívánt javaslatot tenni. 
 
Felelős:   dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik: dr. Gróf Regina bizottsági titkár 
Határidő:  2013. november 8. (közlésre) 

 
 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke a nyílt ülést bezárta és zárt ülést 
rendelt el. 

 
 

K. m. f. 
  
 
 
 dr. Szép Tamás dr. Csató László 
 tanácsnok bizottsági tag 


