
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2014. augusztus 25. 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 5 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes. 
Kérte a bizottságot, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokon túl tárgyalja meg a 
Kaposvár, Honvéd u. 1. szám alatti „üzlethelyiség” megnevezésű és a Kaposvár, Honvéd u. 
11. szám alatti „műhely” megnevezésű ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezéséről szóló 
előterjesztést is. 
 
A bizottság az ülés meghívóban jelzett napirendjére felvette a javasolt előterjesztést és 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
67/2014. (VIII. 25.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az ülés meghívóban jelzett napirendjére felvette a Kaposvár, Honvéd u. 1. 
szám alatti „üzlethelyiség” megnevezésű és a Kaposvár, Honvéd u. 11. szám alatti 
„műhely” megnevezésű ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezéséről szóló 
előterjesztést. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról 
rendelkező 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
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3. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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 rendeletek módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész  

 
5. Előterjesztés Kaposvár Építészeti Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 

Terve módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról valamint újabb 
módosítási igények támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 

 
6. Előterjesztés a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda alapító okiratának 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
7. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokság alapító okiratának 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 

 
8. Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. által kültéri kosárlabda pálya 

építésére, Sportcsarnok hangosításának korszerűsítésére, valamint biztonsági 
kamerarendszer kiépítésére benyújtott pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
9. Előterjesztés a Magyar CIVINET térségi CIVITAS hálózatoz történő csatlakozásról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
10. Előterjesztés a kaposvári 8966/1 hrsz-ú (Kaposvár, Vasvári P. u. 1.), osztatlan közös 

tulajdonban lévő ingatlanra kötendő használati megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
11. Előterjesztés a Greenextract Kft-vel és a KBE Energiatermelő Kft-vel kötött ingatlan 

adásvételi szerződésekben biztosított visszavásárlási jog meghosszabbításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
12. Előterjesztés a Kaposfüred Sport Clubbal kötött bérleti szerződés jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
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13. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 1. szám alatti „üzlethelyiség” megnevezésű és a 
Kaposvár, Honvéd u. 11. szám alatti „műhely” megnevezésű ingatlanok 
tulajdonviszonyainak rendezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  

 
14. Tájékoztató a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2013. június 15. hatállyal 
történt módosítását követő egy év tapasztalatairól 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
15. Tájékoztató a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány működéséről 

Előterjesztő: Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző  

 
 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
(Pintér Attila bizottsági tag megérkezett a bizottság ülésére.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok kérte a rendelettervezet dátumát 2014. augusztus 26. napjáról 
2014. augusztus 28. napjára módosítani és a rendelettervezetet ezzel a módosítással 
elfogadni. 
 
A módosító javaslattal a bizottság tagjai egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyetértettek. A határozati javaslat elfogadását 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással és ellenszavazat nélkül, a rendelettervezet elfogadását a módosítással 
együtt 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi 
határozatot hozták: 
 
68/2014. (VIII. 25.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 
A rendelettervezet elfogadását azzal a módosítással támogatta, hogy a 
rendelettervezet dátuma 2014. augusztus 26. legyen. 
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2. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról 
rendelkező 49/1993. (XII. 15.) 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 támogatva a következő határozatot 
hozták: 
 
69/2014. (VIII. 25.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról 
rendelkező 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(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, a rendelettervezet 
elfogadását szintén egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
70/2014. (VIII. 25.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének elfogadását 
támogatta. 

 
 

4. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről valamint a Kaposvár Megyei Jogú 
Város településképi védelméről szóló önkormányzati rendeletek módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Pintér Attila bizottsági tag megkérdezte, hogy az akciós sátrak diszkont áruházak általi 
ideiglenes felállítása a szabályozásba belefér –e? 
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Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész elmondta, hogy az akciós sátrak 
ideiglenes felállítása elő l a város nem kíván elzárkózni, ez az előterjesztésben is szerepel. 
A cél az állandó jelleggel felállított sátrak és konténerek felszámolása. 
 
A helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelettervezet elfogadását a bizottság tagjai 
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták. A 
Kaposvár Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló rendelettervezet elfogadását  
szintén egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a 
bizottság és a következő határozatot hozta: 
 
71/2014. (VIII. 25.) 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 rendeletek 
módosításáról szóló előterjesztés mindkét rendelettervezetének elfogadását 
támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés Kaposvár Építészeti Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról valamint újabb 
módosítási igények támogatásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
(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: 
 
72/2014. (VIII. 25.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Építészeti Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról valamint újabb 
módosítási igények támogatásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
 
6. Előterjesztés a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda alapító okiratának 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül 
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a 
következő határozatot hozták: 
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73/2014. (VIII. 25.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

7. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokság alapító okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül 
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a 
következő határozatot hozták: 
 
74/2014. (VIII. 25.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokság alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

8. Előterjesztés a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. által kültéri kosárlabda pálya 
építésére, Sportcsarnok hangosításának korszerűsítésére, valamint biztonsági 
kamerarendszer kiépítésére benyújtott pályázatról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
Dér Tamás bizottsági tag elmondta, hogy az Országos Kosárlabda Szövetség a saját  
tagjai körében írta ki a pályázatot, ezért pályázik a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. A 
több, mint 30 milliós pályázat egy kültéri, a lakosság által ingyenesen használható, 
műanyag borítású komplett kosárlabda pálya megvalósításáról szól. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta: 
 
75/2014. (VIII. 25.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. által kültéri kosárlabda pálya 
építésére, Sportcsarnok hangosításának korszerűsítésére, valamint biztonsági 
kamerarendszer kiépítésére benyújtott pályázatról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 
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9. Előterjesztés a Magyar CIVINET térségi CIVITAS hálózatoz történő csatlakozásról 

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

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását  
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi 
határozatot hozták: 
 
76/2014. (VIII. 25.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Magyar CIVINET térségi CIVITAS hálózatoz történő 
csatlakozásról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

10. Előterjesztés a kaposvári 8966/1 hrsz-ú (Kaposvár, Vasvári P. u. 1.), osztatlan közös 
tulajdonban lévő ingatlanra kötendő használati megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül 
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő  
határozattal támogatták: 
 
77/2014. (VIII. 25.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a kaposvári 8966/1 hrsz-ú (Kaposvár, Vasvári P. u. 1.), osztatlan 
közös tulajdonban lévő ingatlanra kötendő használati megállapodásról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

11. Előterjesztés a Greenextract Kft-vel és a KBE Energiatermelő Kft-vel kötött 
ingatlan adásvételi szerződésekben biztosított visszavásárlási jog 
meghosszabbításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Pintér Attila bizottsági tag megkérdezte, hogy a két cégnek milyen tervei vannak, mikor 
realizálják a tervezett beruházásokat? 
 
dr. Kaposvölgyi Lí via jogi munkatárs elmondta, hogy az írek a beruházást még nem 
kezdték meg, de van érvényes építési engedélyük. Minden alkalommal pozitívan 
nyilatkoznak és kifejezik szándékukat a beruházás megvalósítására. A másik cég esetében 
most is folyamatban vannak az engedélyezési eljárások. 
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A határozati javaslat elfogadását a bizottság tagjai egyhangúan, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi határozatot hozták: 
 
78/2014. (VIII. 25.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Greenextract Kft-vel és a KBE Energiatermelő Kft-vel kötött 
ingatlan adásvételi szerződésekben biztosított visszavásárlási jog 
meghosszabbításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta. 

 
 

12. Előterjesztés a Kaposfüred Sport Clubbal kötött bérleti szerződés jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta: 
 
79/2014. (VIII. 25.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposfüred Sport Clubbal kötött bérleti szerződés jóváhagyásáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

13. Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 1. szám alatti „üzlethelyiség” megnevezésű és a 
Kaposvár, Honvéd u. 11. szám alatti „műhely” megnevezésű ingatlanok 
tulajdonviszonyainak rendezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 
hozta: 
 
80/2014. (VIII. 25.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár, Honvéd u. 1. szám alatti „üzlethelyiség” megnevezésű és 
a Kaposvár, Honvéd u. 11. szám alatti „műhely” megnevezésű ingatlanok 
tulajdonviszonyainak rendezéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 
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14. Tájékoztató a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2013. június 15. hatállyal 
történt módosítását követő egy év tapasztalatairól 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékleteként csatolva.) 
 
A bizottság a határozati javaslatot kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozva elfogadta: 
 
81/2014. (VIII. 25.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet 2013. június 15. 
hatállyal történt módosítását követő egy év tapasztalatairól szóló tájékoztatót 
tudomásul vette. 

 
 

15. Tájékoztató a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány működéséről 
Előterjesztő: Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékleteként csatolva.) 

 
A határozati javaslatot a bizottság kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozva elfogadta: 
 
82/2014. (VIII. 25.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 
a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány 2013. évi működéséről szóló 
beszámolóját elfogadta. 
 
Felelős: dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

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

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


