
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2009. április 16. napján a Kaposvári Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 118. számú tárgyalójában megtartott üléséről. 
 
Jelen volt: 14 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte az ülésen a bizottság megjelent tagjait, valamint az 
előterjesztők képviselőit, a Hivatal munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 
testület 15 tagja közül az ülés kezdetekor 13 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes. 
Kérte a bizottságot, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl vegye fel 
napirendjére a kaposvári kistérség iskolapszichológusi ellátásáról és a társulási 
megállapodásokról szóló előterjesztéseket. 
 
A bizottság a napirendi pontok felvételét 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül támogatva a napirendet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2009. (IV. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága felvette napirendjére az alábbi előterjesztéseket: 
− a kaposvári kistérség iskolapszichológusi ellátásáról, 
− társulási megállapodásokról. 

 
 
 
Napirend: 
 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

2. Előterjesztés az állatok tartásáról szóló - többször módosított - 3/1993. (II. 5.) 
önkormányzati rendelet módosítására irányuló lakossági kezdeményezésről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
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3. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló, többször 

módosított 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
 

4. Előterjesztés a rendeletek hatályosulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

5. Előterjesztés az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
 dr. Nadrai Norbert igazgató 
 Stickel Péter igazgató 

 
6. Előterjesztés a Baross G. utcai 469/1., 469/2., valamint 467/1. hrsz-ú ingatlanok 

közötti ingatlancseréről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
7. Előterjesztés a Taszár Airport Kht. megszüntetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
8. Előterjesztés a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításáról 

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

 
9. Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat és a Beszerzési Szabályzat módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Buzsáki Judit közbeszerzési referens 
 

10. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló, többször módosított 51/1995. (XII. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 

 
11. Előterjesztés a kaposvári kistérség iskolapszichológusi ellátásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
12. Előterjesztés társulási megállapodásokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
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Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
Erős György irodavezető elmondta, hogy az előterjesztő a határozati javaslat 3.) 
pontjának módosítását kérte akként, hogy a pénzmaradvány terhére felhasználható 13.573 
ezer Ft kerüljön megemelésre 925 ezer Ft-tal a gyermekmedence burkolata helyreállítása 
költségeire. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat módosítását támogatta. 
 
A bizottság az előterjesztő által kért módosítással együtt a határozati javaslat elfogadását  
9 igen szavazattal, 5 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta. A rendeletmódosítás 
elfogadását szintén 9 igen szavazattal, 5 tartózkodással és ellenszavazat nélkül támogatva 
az alábbi véleményt alkotta: 
 
39/2009. (IV. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány 
elszámolásáról szóló előterjesztés rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 
A határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással támogatta, hogy a 3.) 
pontban a pénzmaradvány terhére 13.573 eFt felhasználása helyett 925 ezer 
Ft-tal több, 14.498 ezer Ft felhasználását engedélyezze a Közgyűlés a 
barlangcsúszda nyomvonala módosításának, a gyermek medence fölé árnyékoló 
megépítésének, valamint a gyermekmedence burkolata helyreállításának nettó 
bekerülési költségére. 

 
 

2. Előterjesztés az állatok tartásáról szóló - többször módosított - 3/1993. (II. 5.) 
önkormányzati rendelet módosítására irányuló lakossági kezdeményezésről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 
Pintér Lóránd megkérdezte, hogy az érintett területen hol tartanak sertést? 
 
dr. Guba Veronika általános igazgatási ügyintéző elmondta, hogy jogszabályi előírás 
hiányában nem tartja nyilván a Hivatal, hogy hol milyen állatot tartanak. Panasz az 
érintett területről a Polgármesteri Hivatalba nem érkezett. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy kb. 1,5 évvel ezelőtt őt keresték meg írásban 
az adott területen lakók, ezt a megkeresést továbbította a Polgármesteri Hivatalhoz. Akkor 
az volt a válasz a jelzésre, hogy 2008 őszén a Közgyűlés elé kerül a kérdés. Akkor a nyári 
melegben a sertéstartást nehezményezték a lakók. Javasolta megkérdezni dr. Hoffmann-né 
Hetesi Noémit, azt a képviselőt, aki ebben a körzetben lakik. 
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dr. Hoffmann-né Hetesi Noémi szerint van néhány olyan ház, ahol tartanak sertést a 
környéken, de ez egyáltalán nem olyan mértékű, hogy zavaró lenne. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok támogatta a lakossági kezdeményezést és az állattartási 
rendelet módosítását. A terület - véleménye szerint – intenzív fejlődés előtt áll, többek 
között itt található a Rómahegyi Lakópark is. Úgy vélte, ezt mindenképpen figyelembe 
kell venni. 
 
dr. Hoffmann-né Hetesi Noémi elmondta, hogy a lakópark közelében nem tartanak 
állatot. 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 1 
ellenszavazattal támogatva a következő véleményt alkotta: 
 
40/2009. (IV. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága az állatok tartásáról szóló – többször 
módosított – 3/1993. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló 
lakossági kezdeményezésről szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló, többször 
módosított 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
 
dr. Vörös Gyula igazgató elmondta, hogy határozati javaslatot és a rendeletmódosítást a 
Népjóléti Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is támogatta. 
 
A bizottsági tagok kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását 
egyhangúan, 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták. A 
rendeletmódosítás elfogadását szintén egyhangúan, 14 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi véleményt alkották: 
 
41/2009. (IV. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága az egészségügyi alapellátási szolgálatok 
körzeteiről szóló, többször módosított 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának és 
rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

4. Előterjesztés a rendeletek hatályosulásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
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A bizottság az előterjesztés valamennyi rendeletmódosításának elfogadását a következő 
szavazati arányok szerint támogatva az alábbi véleményt alkotta: 

• Szmsz 14 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 

• az önkormányzati biztosról 14 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 

• kitüntetésekről 14 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 

• a sportról 14 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 

• helyi építészeti értékek védelméről 14 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 

• a szabálysértésekről 14 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 

 
42/2009. (IV. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztés 
valamennyi rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igazgató 
 dr. Nadrai Norbert igazgató 
 Stickel Péter igazgató 
 
Tóth Lajos irodavezető kérte a bizottságot, hogy a Kaposvári Kodály Zoltán Központi 
Általános Iskola alapító okiratának pontosításával fogadja el a határozati javaslatot a 
testület. Kimaradt az alapító okirat módosító javaslatából a felvehető maximális 
tanulólétszám és a felvehető összlétszám, valamint a Gárdonyi Géza Tagiskola felvehető 
maximális tanulólétszáma rosszul szerepel a javaslatban: 650 fő helyett 400 fő a helyes. 
 
dr. Nadrai Norbert igazgató a Városgondnokság alapító okirat-módosításának 
pontosítását kérte akként, hogy a „Piac-vásárcsarnok működésének szakmai ellenőrzése” 
egészüljön ki az „üzemeltetése” kifejezéssel is, valamint a telephelyeket meghatározó rész 
a következő szövegrésszel: „Piac-vásárcsarnok: 7400 Kaposvár, Laktanya u. 4.”. 

 
A bizottság a módosításokkal együtt a határozati javaslat elfogadását 13 igen szavazattal, 
1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta és a következő véleményt alkotta: 
 
43/2009. (IV. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága az önkormányzati intézmények alapító 
okiratainak módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
az alábbi módosítással támogatta: 
 
a.) A határozati javaslatnak a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

alapító okiratát módosító 22.) pontja 1.) pont első bevezető mondata helyébe 
az alábbi rendelkezés lépjen: 
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„1.) A költségvetési szerv: 
 Elnevezése: Kaposvári Kodály Zoltlán Központi Általános Iskola 
 Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola 
  Felvehető maximális tanulólétszám: 670 fő 
  Felvehető össz. maximális tanulólétszám: 4520 fő 
 Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 40-44. 

 
b.) A határozati javaslatnak a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

alapító okiratát módosító 22.) pontja 1/c.) pontjában a felvehető maximális 
tanulólétszám kerüljön pontosításra: 400 fő. 
 

c.) A határozati javaslatnak a Városgondnokság alapító okiratát módosító 47.) 
pontjának 3.2.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
 
„3.2. Az alapító okirat 2.) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
„Telephelyei: 

Közhasznú iroda: 7400 Kaposvár, Zrínyi u. 19. 

Deseda víztározó: 7400 Kaposvár-Toponár 

Elhullott állat begyűjtő-átrakó telep: 7400 Kaposvár, Dombóvári 

u. 

Piac-vásárcsarnok: 7400 Kaposvár, Laktanya u. 4.”.” 
 

d.) A határozati javaslatnak a Városgondnokság alapító okiratát módosító 47.) 
pontjának 3.5.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 

 
„3.5. Az alapító okirat régi számozás szerinti 8. – Az intézmény 
alaptevékenysége – elnevezésű pontja az új számozás szerinti 4.) pont 
alpontjává válik, ezzel egyidejűleg az alpontból 
„A város közlekedésének szervezése” szövegrész törlésre kerül, a 
„Közcélú munkások foglalkoztatása” szövegrész beillesztésre kerül, a 
„Piac-várási tevékenység működésének szakmai ellenőrzése” szövegrész 
helyébe pedig az alábbi szövegrész kerül: 
„Piac-vásárcsarnok működésének szakmai ellenőrzése, üzemeltetése”.”. 

 
 

6. Előterjesztés a Baross G. utcai 469/1., 469/2., valamint 467/1. hrsz-ú ingatlanok 
közötti ingatlancseréről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 
A bizottsági tagok kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását támogatva 
14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi véleményt alkották: 
 
44/2009. (IV. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a Baross G. utcai 469/1., 469/2., valamint 467/1. 
hrsz-ú ingatlanok közötti ingatlancseréről szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 
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7. Előterjesztés a Taszár Airport Kht. megszüntetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 14 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta következő véleménnyel: 
 
45/2009. (IV. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a Taszár Airport Kht. megszüntetéséről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

8. Előterjesztés a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság kérdés, hozzászólás nélkül, 11 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi véleményt alkotta: 
 
46/2009. (IV. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a kaposvári többcélú kistérségi társulási 
megállapodás módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
 

9. Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat és a Beszerzési Szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Buzsáki Judit közbeszerzési referens 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan támogatták a határozati javaslat 
elfogadását és 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
véleményt alkották: 
 
47/2009. (IV. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a Közbeszerzési Szabályzat és a Beszerzési 
Szabályzat módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta. 

 
 

10. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló, többször módosított 51/1995. (XII. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
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dr. Tálos Kristóf jogi munkatárs elmondta, hogy a Vagyongazdálkodási és Turisztikai 
Bizottság a rendelet módosítását támogatta. 
 
A bizottság a rendeletmódosítás elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 
támogatva 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi véleményt 
alkotta: 
 
48/2009. (IV. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága az átruházott hatáskörben felhasználható 
Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló, többször 
módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

11. Előterjesztés a kaposvári kistérség iskolapszichológusi ellátásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 
támogatva 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő véleményt 
alkotta: 
 
49/2009. (IV. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a kaposvári kistérség iskolapszichológusi 
ellátásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

12. Előterjesztés társulási megállapodásokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 13 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi véleményt 
alkotta: 
 
50/2009. (IV. 16.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági vélemény: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága a társulási megállapodásokról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

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

K. m. f. 
 
 dr. Gróf Regina dr. Szép Tamás 
 bizottsági titkár tanácsnok 


