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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. december 12. napján a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet T/103. számú tárgyalójában az Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottsággal, a Népjóléti Bizottsággal és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 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 7 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes. 
Kérte a meghívóban szereplő napirend elfogadását. 
 
A bizottság az ülés napirendjét egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
120/2013. (XII. 12.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

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

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

 
Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
Pintér Attila bizottsági tag megkérdezte, hogy ha az előterjesztésben szereplő 
nyersanyagnorma-emelés napi 1-22,-Ft-ot jelent, az előterjesztő nem gondolkodott –e el azon, 
hogy ne emeljen? 
 
Oláhné Pásztor Andrea gazdasági ügyintéző elmondta, hogy az előterjesztés első körben 
november végén készült el a címzetes főjegyző álláspontjának megfelelően. Ekkor a 
polgármester véleménye az volt, hogy a közszolgáltatási díjakhoz hasonlóan a 
nyersanyagnormát sem emeli meg a város. Ezt követően történt egy egyeztetés a megyei jogú 
városokkal, majd megszületett a javaslat a 2,4%-os emelésre. 
 
A bizottság tagjai a rendelettervezet elfogadását 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és  
ellenszavazat nélkül támogatták az alábbi határozattal: 
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121/2013. (XII. 12.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról szóló előterjesztés 
rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

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

 
 
 

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


