
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2015. szeptember 9. napján a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet T/103. számú tárgyalójában 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 5 fő van jelen, így a rendkívüli bizottsági ülés határozatképes. 
Kérte a bizottságot, hogy vegye fel a rendkívüli ülés napirendjére a költségvetéshez készített 
2. számú kiegészítő előterjesztést, mely a honlapon szerepel és az ülés előtt is kiosztásra 
került. 
 
A bizottság a rendkívüli ülés meghívóban jelzett napirendjét egyhangúan, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
63/2015. (IX. 09.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága felvette 
a rendkívüli ülés napirendjére a 2. számú Kiegészítést az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztéshez. 
 

A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
Napirend 
 
2. számú Kiegészítés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

 
2. számú Kiegészítés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
(Az előterjesztést és a kiegészítést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
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Molnár György igazgató részletesen ismertette az előterjesztés tartalmát. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy ha megvalósul az intermodális csomópont és 
az épület lebontásra kerül, nem pénzkidobás –e a 3 millió Ft ráköltsége a Bartók B. u. 4. szám 
alatti épületre? 
 
dr. Kaposvölgyi Lívia irodavezető elmondta, hogy van egy Járási Hivatal által kiadott 
kötelezés, mely az azonnali bontást elrendelte. Az épületben az önkormányzatnak is van 
tulajdonrésze. Ledőlt egy oromfal, ez veszélyezteti a tetőszerkezetet is. A műszaki kollégák is  
megvizsgálták, nem tudnak most jobb, olcsóbb megoldást találni. A tulajdonosok 
felajánlották megvételre az ingatlanrészüket, de olyan árat ajánlottak, amit nem érdemes  
elfogadni. Két-három éven belül az intermodális csomópont kialakítása kapcsán a 
kisajátításokra is lesz pénz. 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 64/2015. (IX. 09.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a 2. számú Kiegészítés az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. 
félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez 
szóló előterjesztés határozati javaslatainak elfogadását támogatta. 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a levezető elnök a rendkívüli ülést bezárta. 

 
K. m. f. 

 
 
 
 

 dr. Szép Tamás Pintér Attila 
 tanácsnok bizottsági tag 


