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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága 2010. június 3. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal I. emelet 103. tárgyalójában 
megtartott üléséről. 
 
Jelen volt: 10 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 

Csutor Ferenc tanácsnok köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent tagokat és a Hivatal 
munkatársait. Tájékoztatta a Bizottságot, hogy dr. Szép Tamás távollétében a bizottsági ülést 
helyettesként vezeti le. 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 vegye fel napirendére az alábbi előterjesztést: 

• a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére 
használatába adandó területekről szóló; 

• a Pannon EGTC-hez csatlakozásról szóló előterjesztéseket, valamint  
• az önkormányzati rendeleteinek hatályosulásáról szóló előterjesztéshez kapcsolódó 

kiegészítő előterjesztést. 
 

A Bizottság az ülés napirendjét 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és  
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
51/2010. (VI. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

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

• a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére 
használatába adandó területekről szóló; 

• a Pannon EGTC-hez csatlakozásról szóló előterjesztéseket, valamint  
• az önkormányzati rendeleteinek hatályosulásáról szóló előterjesztéshez kapcsolódó 

kiegészítő előterjesztést. 
 

Napirendek:  
 
1. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
 

2. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól 
szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
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3. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 

4. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek lakásonkénti 
hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének 
támogatásáról szóló 18/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

5. Előterjesztés az önkormányzati rendeleteink hatályosulásáról  
Előterjesztő Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
   dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

6. Előterjesztés a Kaposvár Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

7. Előterjesztés utca elnevezésről 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

8. Előterjesztés a Pécsi utcai Egészségház társasházi bejegyzéséről, használatával kapcsolatos 
megállapodásról, illetve a használati jog értéke ÁFA-jának megfizetéséről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 

9. Előterjesztés a 2010/2011. tanév előkészítéséről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

10. Előterjesztés Kaposvár-TISZK Kiemelten KözhasznúNonprofit Kft. épülethasználati 
megállapodásairól 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

11. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
társulási szerződésének módosításáról  
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
 

12. Előterjesztés az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának jelentéséről 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 
 
 



2011.01.26. 9:05 C:\temp\x\20100603_jog.doc Dr. Horváth Zsuzsanna    3/7 

 

13. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére 
használatába adandó területekről 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

14. Előterjesztés a Pannon EGTC-hez csatlakozásról  
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
 

Napirendek tárgyalása: 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 
 
Erős György irodavezető ismertette a hivatal módosító javaslatait. 
 
A bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül, a határozati javaslat elfogadását, 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
52/2010. (VI. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés rendelet-
módosításának elfogadását a következő módosításokkal támogatta: 

1. Az Ady E. u. – Noszlopy G. u. csapadékvíz elvezetés megoldására a szociális város  
rehabilitáció beruházás előirányzata 18 millió Ft-tal kerüljön megemelésre a költségvetési 
hiány terhére. 

2. A Városi Fürdőben szivattyú cserére 11.750 ezer Ft-os keretösszeg kerüljön biztosításra a 
költségvetési hiány terhére, amely a műszaki szakértők véleménye alapján kerülhet  
felhasználásra. 

3. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a közcélú foglalkoztatás önerejéhez  
131.600,- Ft-ot biztosítson az Önkormányzat; 

4. Roma-nap megrendezésére 600 ezer Ft kerüljön biztosításra. 
5. Az intézmény felújítások közé kerüljön beemelésre a Kaposfüredi Óvoda statikai vizsgálat  

alapján történő alap megerősítési és helyreállítási munkái az új induló feladatok 
keretösszegének 3 millió Ft-tal történő megemelése mellett. 

6. A lovasíjász találkozóra tervezett 3 millió Ft-os összeg a Kassai Kft. részére kerüljön 
támogatásként átadásra 
 

A Bizottság a határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 

 
 

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

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelet módosítás elfogadását egyhangúan, 10 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
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53/2010. (VI. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

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

 
 

3. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelet módosítás elfogadását egyhangúan, 10 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
54/2010. (VI. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 
12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelet-
módosításának elfogadását támogatta.  

 
 

4. Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek lakásonkénti 
hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének 
támogatásáról szóló 18/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelet módosítás elfogadását egyhangúan, 9 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
55/2010. (VI. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 
az iparosított technológiával épített lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának 
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról szóló 
19/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelet-
módosításának elfogadását támogatta.  

 
 

5. Előterjesztés az önkormányzati rendeleteink hatályosulásáról  
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelet módosításainak elfogadását egyhangúan, 9 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
56/2010. (VI. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 
az önkormányzati rendeleteink hatályosulásáról szóló előterjesztés és kiegészítő előterjesztés 
rendelet-módosításainak elfogadását támogatta.  
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6. Előterjesztés a Kaposvár Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 9 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
57/2010. (VI. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 
a Kaposvár Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

7. Előterjesztés utcák elnevezésről 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 10 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
58/2010. (VI. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 
az utcák elnevezéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

8. Előterjesztés a Pécsi utcai Egészségház társasházi bejegyzéséről, használatával 
kapcsolatos megállapodásról, illetve a használati jog értéke ÁFA-jának megfizetéséről 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 10 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
59/2010. (VI. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 
a Pécsi utcai Egészségház társasházi bejegyzéséről, használatával kapcsolatos 
megállapodásról, illetve a használati jog értéke ÁFA-jának megfizetéséről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

9. Előterjesztés a 2010/2011. tanév előkészítéséről 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelet módosítás elfogadását egyhangúan, 10 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
60/2010. (VI. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város  Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a 2010/2011. tanév előkészítéséről szóló előterjesztés rendelet-módosításának 
elfogadását támogatta.  
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10. Előterjesztés Kaposvár-TISZK Kiemelten KözhasznúNonprofit Kft. épülethasználati 

megállapodásairól 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 10 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
61/2010. (VI. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 
Kaposvár-TISZK Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. épülethasználati 
megállapodásairól szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

11. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás társulási szerződésének módosításáról  

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 10 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
62/2010. (VI. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 
a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 
szerződésének módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta.  

 
 

12. Előterjesztés az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának jelentéséről 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 8 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
63/2010. (VI. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 
az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának jelentéséről szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

13. Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére 
használatába adandó területekről 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 10 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
64/2010. (VI. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 
a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére használatába 
adandó területekről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
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14. Előterjesztés a Pannon EGTC-hez csatlakozásról  

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 10 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
65/2010. (VI. 03.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 
a Pannon EGTC-hez csatlakozásról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta.  

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
  dr. Horváth Zsuzsanna    Csutor Ferenc 
          bizottsági titkár              tanácsnok 


