
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2022. február 17. napján a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 1. emelet T/103. számú tárgyalójában megtartott rendes üléséről. 
 
Megjelentek: 
A megjelent bizottsági tagok és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként 

csatolt jelenléti ív tartalmazza.  

 
dr. Szép Tamás tanácsnok a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 7 
fő jelen van, így a bizottsági ülés határozatképes. Kérte a bizottság tagjait, hogy a kiküldött 
meghívóban foglalt napirendet fogadják el azzal a módosítással, hogy a napirendre vegyék fel 
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatást.  
 
A bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2022. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az ülés meghívóban szereplő napirendjét elfogadta azzal a módosítással, 
hogy felvette napirendjére a bizottság elnökének tájékoztatóját a 
vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről. 

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 

 
Napirend: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 

 
2. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X.3.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és 

gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről 
szóló rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
   dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

 
5. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól 

szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 

 
6. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről 

Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész 

 
 

7. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
8. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 

 
Bizottsági hatáskörű ügy: 
 

9.Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
Előterjesztő:   dr. Szép Tamás tanácsnok  
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 

 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző 
 (Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag a képviselői módosító indítványa kapcsán elmondta, 
hogy már többször benyújtotta őket, azok ismertek a bizottság tagjai előtt. Ami új információ, 
hogy szerepelt a polgármesteri átruházott hatáskörök között egy COVID antigén teszt 
beszerzésről szóló döntés, 2.023.000 Ft-ért, ami 866 tesztet jelent. Javaslata pont arra szolgál, 
hogy az ingyenes tesztelésre adjuk meg a lehetőséget a kaposvári lakosoknak.  
 
dr. Máté Erzsébet bizottsági tag kérdése, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott 
kölcsönről mit lehet tudni; van-e kamata vagy szívességi kölcsön-e. Másik kérdése, hogy a 
Pécsi utca 4. szám alatti ingatlanon hány parkoló kerül kialakításra.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta, hogy nagyságrendileg 70 autó tud ott parkolni. 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott kölcsön a pályázatból visszapótlásra kerül, önerő 
céljából adta az Önkormányzat a részükre.  
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További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a képviselői módosító indítványt 2 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem támogatta.  
 
A bizottság az eredeti határozati javaslatot 5 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
támogatta, az eredeti rendeletet tervezetet szintén 5 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 6/2022. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének elfogadását 
támogatta. 

 
2. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X.3.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag kérdése, hogy polgármesteri hatáskörben eddig hány 
döntés született? Emellett kifejtette képviselői módosító indítványának tartalmát, 
hangsúlyozva, hogy szerinte felesleges a hatáskörök három szereplőre történő szétosztása, 
elegendő lenne, ha egy bizonyos értékhatárig a bizottság döntene, afelett pedig a közgyűlés.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző válaszában kifejtette, hogy a Hivatal a hármas lépcsőt javasolja a 
mindennapi ügymenet racionalitása érdekében. Legkisebb ügyekben is bizottsági ülést tartani 
rendkívül megnehezítené a Hivatal munkáját.  
 
Balogh Beáta igazgató hozzátette, hogy az átruházott hatáskörben hozott döntések állománya 
rendkívül nagy; tételesen nincsenek szétszedve azon belül a polgármesteri döntések, így 
időigényes a kérdésre konkrét választ adni, de a kollégák már dolgoznak rajta. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a képviselői módosító indítványt 2 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem támogatta.  
 
A bizottság az eredeti rendeletet tervezetet 5 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2022. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X.3.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 

 
 
3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti 
intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló rendelet 
megalkotásáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
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  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag képviselői módosító indítványa kapcsán elmondta, 
hogy a rendeletmódosító indítványának lényege, hogy a szokásos, jogviszonyhoz kötődő 
pénzbeli jutalmakat a jogosultak bérének meghatározott hányadában javasolja megállapítani. A 
jelenlegi szabályozás értelmében például egy tíz éve házigondozásban dolgozó személy 66.500 
Ft nettó jutalmat kapna, ami szerinte rendkívül alacsony. A másik egy határozati kiegészítő 
javaslat, ami arra adna lehetőséget, hogy a júniusi közgyűlésükön tekintsék át, milyen 
megbecsülési formákat tudnának még alkalmazni a pénzen kívül. Ez a rendelettervezet 
módosítását is jelenthetné.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző az előterjesztésében foglaltakat változatlanul fenntartja.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a képviselői kiegészítői határozati javaslatot 
2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem támogatta, a képviselői 
rendeletmódosító indítványt szintén 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
nem támogatta.  
 
A bizottság az eredeti rendeletet tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2022. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és 
gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről 
szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását 
támogatta. 

 
 
4. 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 közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Csillag Gábor jegyző hozzátette, hogy ezt az előterjesztést rendszeresen tárgyalják 
februárban. Az élelmezési nyersanyag-normákhoz hozzányúlni nem lehet. A rezsiköltségeken 
azonban lehet változtatni, de a vállalkozókat a szükségesnél nehezebb helyzetbe hozni nem 
akarják. Így a javaslat értelmében 2022. március 1-től hét százalékos rezsiemelést, 2022. július 
1-től nyolc százalékos rezsiemelést terjeszt elő.  
 
Horváth Krisztián bizottsági tag kérdése, hogy a további nyolc százalékos emelés 
tekintetében mit tekintünk bázisnak, kiinduló pontnak.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző válasza, hogy a mostani a kiindulási pont.  
 
dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag egyértelműsítette, hogy ezzel az ellátottaknak nincs 
magasabb megélhetési költsége.  
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dr. Csillag Gábor jegyző hozzátette, hogy az elmondottakra tekintettel ez nem népjóléti 
kérdés, hiszen nem fogja hátrányosan érinteni a szolgáltatást igénybe vevőket, így az 
előterjesztést a Népjóléti Bizottságnak nem kell megtárgyalnia.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 9/2022. (II. 17.) 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 elfogadását támogatta. 

 
5. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 
5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Kovács Katalin igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 10/2022. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 
5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
6. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a határozati javaslatot és a rendelettervezetet is 7 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 11/2022. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának és rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 
7. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
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dr. Csillag Gábor jegyző hozzátette, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
tapasztalta nem oly rég, hogy az összeférhetetlenségi és méltatlansági ügy tárgyalására nyitva 
álló korábbi, 8 napos határidő rendkívül rövid volt, így annak módosítása 20 napra indokolt. 
Emellett olyan módosításokat vezetnének át, amit az Miniszterelnökség kért a 
Kormányhivatalon keresztül. Szervezeti átalakítás is lesz a Hivatalban márciustól, ennek 
átvezetését is tartalmazza az SZMSZ-módosítás. A kérdés feltevési határidő is összhangba 
kerülne az interpelláció határidejével.  
 
dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag képviselői módosító indítványa kapcsán kifejtette, 
hogy az SZMSZ szerinte milyen tekintetben szorul még pontosításra. Véleménye szerint a 
rendkívüli közgyűléseknél mind a meghívóban, mind az előterjesztésben a rendkívüli ülés 
halaszthatatlanságát és összehívásának jogalapját meg kell jelölni. A nyilvánosság elve ezt 
megkívánja, hiszen ez valamennyi kaposvári lakost érint. Elmondta, hogy hiányolja annak 
megindoklását, hogy harminc év után a kérdésfeltevés tekintetében miért kell a beadási 
határidőt előrébb hozni két nappal. Ha előző nap hívják össze a rendkívüli közgyűlést, akkor 
sem interpellációt, sem kérdést nem lehet benyújtani, ami a képviselői jogokat csorbítja. 
Módosításában javasolja meghatározni az SZMSZ-ben azt, hogyha a közgyűlés napját 
megelőző nap 12 óráig írásban benyújtottak egy előterjesztést, akkor azt tárgyalná a közgyűlés, 
abban az esetben pedig, hogyha az utolsó pillanatban szóban vagy írásban kerül benyújtásra 
egy előterjesztés, akkor jegyző úr megítélné, hogy a jogszabályokkal nem ellentétes-e az 
előterjesztés, és ennek függvényében tudnának róla tárgyalni. Emellett javasolja, hogy az 
SZMSZ módosításra kerüljön a tekintetben, hogy a zárt ülések jegyzőkönyvét is elérhetővé 
tegyék a képviselőknek a zárt ülések előterjesztéseihez hasonlóan, kóddal. Javasolja, hogy a 
korábbi önkormányzati gyakorlatnak megfelelően az írásban benyújtott interpellációra a 
képviselő a közgyűlést megelőzően írásban kapja meg a választ. Hangsúlyozta továbbá a 
képviselői tiszteletdíjak képviselői jogegyenlőséget sértő mivolta orvoslásának szükségességet 
és az SZMSZ ennek megfelelő módosítását, ahogy azt az alapvető jogok biztosa is 
megállapította, azonban a jogsértő helyzet orvoslására ezidáig nem került sor.  
 
dr. Csillag Gábor jegyző válaszában elmondta a módosító indítvány kapcsán, hogy véleménye 
szerint a bizottsági tagok tiszteletdíjára vonatkozó rész jogszabálysértő a módosító 
indítványban és ellentétes az ombudsman vizsgálatában és az Alkotmánybíróság döntéseiben 
foglaltakkal. Kifejtette, hogy az interpelláció és a kérdés is része a közgyűlési jegyzőkönyvnek, 
ezek szó szerint képezik részét, így írásban a jegyzőkönyv részeként kapja meg a képviselő a 
választ az általa benyújtott interpellációra és kérdésre, de szóban természetesen már a 
jegyzőkönyvbe foglalást megelőzően is választ kap. A képviselői módosító indítványban 
foglaltak gyakorlatilag egy levelezést indítanának be a jegyző és a képviselő között, az ülésen 
már csak a tévényilvánosság előtti felolvasásra kerülne sor. A rendkívüli közgyűlések 
összehívásával kapcsolatban elmondta, hogy az utóbbi harminc évben töretlenül működött a 
rendkívüli ülések összehívásának gyakorlata és módja, így nem érti, mi indokolná az ezen 
történő változtatást.  
 
dr. Nadrai Norbert József bizottsági tag hozzátette, hogy az interpellációk és kérdések, 
valamint az azokra adott válaszok honlapra történő feltöltése lehetővé tenné, hogy azt az 
állampolgárok is elolvashassák, ha már a benyújtásukra szabott határidő is előrébb kerül. Nem 
emlékszik olyanra, hogy előző nap délutánján hívtak volna össze rendkívüli közgyűlést, és azon 
pedig megtárgyaltak volna 10 olyan napirendi pontot, aminek a rendkívüli esethez semmi köze 
nem volt és munkaterv szerinti ülésen kellett volna őket tárgyalni, nem elzárva a 
nyilvánosságot.   
 



7 

 

 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a képviselői módosító indítványt 2 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem támogatta.  
 
A bizottság az eredeti rendeletet tervezetet 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 

12/2022. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 
8. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Csillag Gábor jegyző hozzátette, hogy az átszervezések Hivatali SZMSZ-ben történő 
átvezetését tartalmazza az előterjesztés. 
 
dr. Máté Erzsébet bizottsági tag kérdése, hogy milyen munkaköröket érintenek az 
elbocsátások. 
 
dr. Csillag Gábor jegyző hangsúlyozta, hogy elbocsátásra senki sem került, csak hét üres, be 
nem töltött álláshely, státusz került törlésre, erre vonatkozik a módosítás. Kettő, ami igazán 
üres, öt álláshely esetében pedig az ELENA projekt került olyan státuszba, hogy nem igényel 
további munkavállalókat, és a projektben résztvevők az öt megyei jogú városba mennek vissza 
dolgozni.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2022. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 
9. Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
Előterjesztő:   dr. Szép Tamás tanácsnok  
Közreműködik:          dr. Gróf Regina irodavezető 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok szóban tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a Mötv. -ben foglalt 
törvényi előírásokkal összhangban Kaposvár MJV önkormányzati képviselői, polgármestere és 
alpolgármesterei a saját, illetve a velük közös háztartásban elő hozzátartozóik (élettárs, 
házastárs, gyermek) vagyonnyilatkozatát a törvényi határidőben, 2022. január 31. napjáig 
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részére az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően hiánytalanul leadták, majd kérte a bizottság 
tagjait, hogy tájékoztatását fogadják el. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság a tájékoztatást 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2022. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatót 
elfogadta. 

 
Felelős:   dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető  
Határidő:   azonnal 

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

 
   K.m.f. 
 
 
 
 
 
dr. Szép Tamás   Kárpáti Tímea  
 tanácsnok        tanácsnok 
 
 
 


