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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2010. március 29. napján, a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet 103. tárgyalójában megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen volt: 10 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 

dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a rendkívüli bizottsági ülésen megjelent tagokat és a 
Hivatal munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 15 tagja közül az  
ülés kezdetekor 10 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes.  
 
Kérte a bizottsági tagokat, hogy vegyék fel napirendre az alábbi előterjesztéseket: 

• a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MNV Zrt. 
hulladékgazdálkodási célra, ingyenes területátadásról szóló szerződés 
aláírásáról, valamint 

•  a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól 
szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló előterjesztéseket. 

 
A Bizottság a rendkívüli ülés napirendjét 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
32/2010. (III. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága felvette napirendjére 

• a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MNV Zrt. 
hulladékgazdálkodási célra, ingyenes területátadásáról szóló szerződés 
aláírásáról, 

• a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól 
szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló előterjesztéseket. 
 
Napirend: 

1. Előterjesztés a Honvéd utca, Arany János utca, Petőfi utca által határolt 
akcióterületre vonatkozó szociális városrehabilitációs pályázat benyújtásáról, 
valamint a Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése című projekt önerejének 
biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   dr. Loncsár Krisztina Városfejlesztési Kft. igazgató 
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2. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MNV Zrt. 
hulladékgazdálkodási célra, ingyenes területátadásról szóló szerződés aláírásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

3. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 
 

Napirend tárgyalása: 

1. Előterjesztés a Honvéd utca, Arany János utca, Petőfi utca által határolt 
akcióterületre vonatkozó szociális város rehabilitációs pályázat benyújtásáról, 
valamint a Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése című projekt önerejének 
biztosításáról 

 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 10 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
33/2010. (III. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Honvéd utca, Arany János utca, Petőfi utca által határolt akcióterületre 
vonatkozó szociális város rehabilitációs pályázat benyújtásáról, valamint a Kaposvár 
komplex turisztikai fejlesztése című projekt önerejének biztosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 
2. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MNV Zrt. 

hulladékgazdálkodási célra, ingyenes területátadásról szóló szerződés aláírásáról 
 
Bajzik Imre igazgató elmondta, hogy az előző bizottsági ülésen dr. Szép Tamás tanácsnok 
jelezte: a szerződésben számozási hibák vannak. Kérte, hogy a Bizottság ennek ellenére 
hagyja jóvá a szerződést, mivel az két éves küzdelem után született meg, a Zrt. képviselői 
valamennyi oldalát szignálták. 
 
dr. Farkas Géza külső bizottsági tag javasolta, hogy ebben az esetben az a jó megoldás, ha  
a felek záradékkal látják el a szerződést, melyben rögzítik: a számozási hibákat ismerik, ezzel 
együtt kijelentik, hogy a szerződés ebben a formában is teljes körű, a kimaradt sorszámok a 
szerződés tartalmát nem befolyásolják.  
 
A bizottság tagjai a kiegészítés és a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 10 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
34/2010. (III. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MNV Zrt. 
hulladékgazdálkodási célra, ingyenes területátadásáról szóló szerződés aláírásáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását a következő kiegészítéssel 
támogatta: 
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A szerződésben lévő sorszámozási hibák miatt (II. fejezet 1. pontja; V. fejezet) a felek 
lássák el a szerződést záradékkel, melyben rögzítik, hogy a szerződésben lévő, mindkét  
fél által ismert sorszámozási hibák mellett is a szerződés tartalmát teljes körűnek ismerik 
el; a hiányzó pontok a szerződés tartalmát nem befolyásolják, azok szövegszerkesztési 
hibából adódnak. 

 
 
3. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
dr. Farkas Edit aljegyző ismertette a módosítás lényegét. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok a rendelettel egyetértve elmondta, hogy az előterjesztésben több 
jogszabályra, EK irányelvre is hivatkoznak, sőt az Alkotmányra is. Véleménye szerint nem 
állampolgári jog a kereskedelemhez való hozzáférés biztosítása, így kicsit – véleménye 
szerint – keverednek a fogalmak az előterjesztésben. 
 
Hoffmann-né Hetesi Noémi képviselő megkérdezte, hogy a tervezet szerint csak a kiemelt  
területeken lenne ingyenes ez a fajta tevékenység? Összeegyeztethető-e ez a központi 
jogszabályokkal? véleménye szerint ez a fajta korlátozás indokolatlan. 
 
dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy a város más területein ez a szolgáltatás biztosított. 
Emellett a mozgóárusítást több más jogszabály is szabályozza, tehát nem csak e szabály 
alkalmazásától függ, hogy a tevékenység folytatható, vagy sem. Egyebekben az EK irányelv a 
korlátozást lehetővé teszi. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok felhívta a figyelmet a hatályba léptető rendelkezésekre, mely az 
új jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet alapján fogalmazódott meg. 
 
A bizottság tagjai rendelet tervezet elfogadását egyhangúan, 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
35/2010. (III. 29.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés rendelet-módosításának elfogadását támogatta.  

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a tanácsnok az ülést berekesztette. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
  dr. Horváth Zsuzsanna   dr. Szép Tamás 
          bizottsági titkár         tanácsnok 


