
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2015. június 4. 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 7 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes. 
Kérte a bizottságot, hogy a napirendet érintően módosító javaslataikat tegyék meg, illetve a 
meghívóban kiküldött napirendi pontokat fogadják el. 
 
A bizottság az ülés meghívóban jelzett napirendjét egyhangúan, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
34/2015. (VI. 04) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

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

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. tőkehelyzetének 

rendezéséről és alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: Rátóti Zoltán igaz gató 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

3. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
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4. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 

jóváhagyásáról, valamint módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész  
 

5. Előterjesztés Kaposvár, Nemzetőr sori garázssor 4330/28/A/2 és a 4330/28/A/6 hrsz-
ú garázsai alatti területek tulajdonjogviszonyainak rendezéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. Előterjesztés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. tőkehelyzetének 

rendezéséről és alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: Rátóti Zoltán igaz gató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte Rátóti Zoltán urat, a Csiky Gergely Színház  
igazgatóját. 
 
Erős György gazdasági ügyintéző elmondta, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodás i 
Bizottság az előterjesztés megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta: 
 
35/2015. (VI. 04) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. tőkehelyzetének 
rendezéséről és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
(Az előterjesztést és a kiegészítő elő terjesztéseket a közgyűlés üléséről készült 

jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Erős György gazdasági ügyintéző a honlapon is megtalálható két kiegészítő 
előterjesztésben szereplő javaslatokkal együtt kérte a határozati javaslatok elfogadását,  
melyet a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság is támogatott.  Elmondta, hogy a 
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság támogatta a Népjóléti Bizottság és a 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság rendelettervezetet érintő 
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módosító javaslatát, mely szerint a költségvetésbe kerüljön be a liftfelújítási támogatási 
keret 3.000 eFt keretösszeggel. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását a kiegészítő előterjesztések határozati 
javaslataival együtt egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatták. A rendelettervezet elfogadását a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, 
a Népjóléti Bizottság és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 
módosító javaslatának elfogadásával együtt (liftfelújítási támogatási keret) támogatta a 
bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
36/2015. (VI. 04) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
szóló előterjesztés és a kiegészítő előterjesztések határozati javaslatainak 
elfogadását támogatta. A rendelettervezet elfogadását a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság, a Népjóléti Bizottság és a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság módosító javaslatával (liftfelújítási 
támogatási keret) együtt szintén támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 (Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok mivel nem volt kérdés, hozzászólás, megkérdezte, hogy a 
bizottság támogatja –e az együttes szavazást valamennyi rendelettervezetről. 
 
A bizottság az együttes szavazást egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta. Ezt követően valamennyi rendelettervezet elfogadását a 
bizottság tagjai egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatták és a következő határozatot hozták: 
 
37/2015. (VI. 04) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztés 
valamennyi rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

4. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról, valamint módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
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A határozati javaslat elfogadását a bizottság kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta. A rendelettervezet 
elfogadását szintén egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatva a bizottság tagjai a következő határozatot hozták: 
 
38/2015. (VI. 04) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról, valamint módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének elfogadását 
támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés Kaposvár, Nemeztőr sori garázssor 4330/28/A/2 és a 4330/28/A/6 hrsz-
ú garázsai alatti területek tulajdonjogviszonyainak rendezéséről 
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, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és az 
alábbi határozatot hozták: 
 
39/2015. (VI. 04) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár, Nemzetőr sori garázssor 4330/28/A/2 és a 4330/28/A/6 
hrsz-ú garázsai alatti területek tulajdonjogviszonyainak rendezéséről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

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

K. m. f. 
 
 
 

 dr. Szép Tamás Pintér Attila 
 tanácsnok bizottsági tag 


