
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2018. február 15. 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 bizottság tagjait, valamint 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, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 
17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A testület a napirendet a módosítással együtt 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2018. (II. 15.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága felvette napirendjére a meghívóban kiküldött napirendi pontokon túl a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 
13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 



Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Előterjesztés az önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a testület a határozati javaslat elfogadását 5 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta. A rendelettervezet 
elfogadását szintén 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatva 
az alábbi határozatot hozta: 

 
12/2018. (II. 15.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága az önkormányzata 2017. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. A rendelettervezet elfogadását szintén támogatta. 

 
 

2. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A rendelettervezet elfogadását a bizottság kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta: 

 
13/2018. (II. 15.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
szóló 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta 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. A rendelet-tervezet 
elfogadását szintén egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatva az alábbi határozatot hozta: 



 
14/2018. (II. 15.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának és rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

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

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 dr. Szép Tamás Pintér Attila 
 tanácsnok bizottsági tag 
 


