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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. december 2. napján, a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet 103. tárgyalójában megtartott üléséről. 
 
Jelen volt: 5 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a bizottság első ülésén megjelent tagokat és a Hivatal 
munkatársait. Külön köszöntötte a Bizottság régi-új külső tagját, ifj. dr. Ozsváth Ferenc 
urat.  
Tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy a szintén külső tagként megválasztott dr. Dobos Pál úr 
december 9-én teszi majd le az esküt és ezt követően vehet majd részt a Bizottság 
munkájában. 
 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 5 tagja közül az ülés kezdetekor 4 fő van 
jelen, így a bizottsági ülés határozatképes.  
 
Kérte a bizottsági tagokat, hogy vegyék fel napirendre az alábbi előterjesztéseket: 

• a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és jutalmazási 
rendszeréről szóló 59/1996.(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló; 

• az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítási 
rendszerének kialakításához szükséges intézkedések meghozataláról szóló, 
valamint  

• Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulásból történő kilépésről szóló 
és  

• önálló képviselői indítványról szóló előterjesztéseket; 
és vegyék le napirendről  

• a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő generál-kivitelezési szerződés 
módosításáról szóló; 

• a City Média Kaposvár Kft-vel kötött Együttműködési Szerződés 
felmondásáról és új pályázat kiírásáról szóló előterjesztéseket. 

 
A Bizottság az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
96/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottsága felvette napirendjére  
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• az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének 
kialakításához szükséges intézkedések meghozataláról szóló, valamint  

• Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulásból történő kilépésről szóló, 

• a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és jutalmazási 
rendszeréről szóló 59/1996.(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
valamint 

• önálló képviselői indítványról szóló előterjesztéseket. 
 

A Bizottsága levette napirendjéről  

• a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő generál-kivitelezési szerződés módosításáról 
szóló, valamint  

• a City Média Kaposvár Kft-vel kötött Együttműködési Szerződés felmondásáról és új 
pályázat kiírásáról szóló előterjesztéseket. 

 
 

Napirend: 
 
1. Előterjesztés a települési kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

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

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

3. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról  
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

4. Előterjesztés a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulásból történő 
kilépésről  
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

Csak bizottság elé kerülő előterjesztés: 
5. Előterjesztés a Kaposvár Többcélú Kistérségi Társulás és a Dél-dunántúli 

Önkormányzati Regionális Társulás tevékenységéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

6. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítási 
rendszerének kialakításához szükséges intézkedések meghozataláról  
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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7. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

8. Előterjesztés a 2011. évi költségvetési koncepcióról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
9. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról 

Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

10. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

11. 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 
 

12. 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 igaz gató 
 

13. Előterjesztés a távhőszolgáltatás díjainak módosításáról  
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

14. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

15. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
16. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-vel kötött, a Rákóczi Stadion 

területén található hirdetési felületek bérbeadásáról szóló Bérleti Szerződés 
megszüntetéséről és új pályázat kiírásáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató 
 

17. Előterjesztés a Kaposvári Kistérségi Egészség Koalícióhoz való csatlakozásról szóló 
együttműködési megállapodás módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Vörös Gyula igaz gató 
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18. Előterjesztés utcák elnevezéséről 
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

19. Előterjesztés Óvodák és általános iskolák alapító okiratainak módosítása 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

20. Előterjesztés a középiskolák alapító okiratainak módosításáról 
Előterjesztő Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

21. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és 
jutalmazási rendszeréről szóló 59/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Előterjesztő dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

22. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 
6.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó képviselői módosító 
indítványról 
Előterjesztő dr. Lamperth Mónika képviselő 

Pintér Attila tanácsnok 

 

Napirendek tárgyalása: 

1. Előterjesztés a települési kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások módosításáról        

 
dr. Csató László tanácsnok javasolta, hogy a határozati javaslat a.) pontjába kerüljön be a 

„költségvetési” szó, mert így egyértelmű a mondat. Emellett felhívta a figyelmet a c.) pontban 

egy elírásra. 

dr. Nadrai Norbert igazgató elmondta, hogy az a.) pont a kormányrendelet szó szerinti 
idézete, így azt nem lehet módosítani. Az elírást természetesen javítják.  

A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 

 
97/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a települési kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását  
támogatta.  

 
 



2011.01.26. 9:05 C:\temp\x\20101202_jog.doc Dr. Horváth Zsuzsanna    5/12 

 

2. Előterjesztés a Kaposvár Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 5 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 

98/2010. (XII. 02.) 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.  

 
 

3. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról  

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 5 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 

99/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 
4. Előterjesztés a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulásból történő 

kilépésről  
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 5 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 

100/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulásból történő kilépésről 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

5. Előterjesztés a Kaposvár Többcélú Kistérségi Társulás és a Dél-dunántúli 
Önkormányzati Regionális Társulás tevékenységéről 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 5 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 

101/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Többcélú Kistérségi Társulás és a Dél-dunántúli 
Önkormányzati Regionális Társulás tevékenységéről szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta.  
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6. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítási 
rendszerének kialakításához szükséges intézkedések meghozataláról  

 
Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy az egyes társaságok vezető tisztségviselőinek 

kinevezésére ki lesz jogosult. 

dr. Csapó Csilla az IFUA Kft. képviselője elmondta, hogy az egyes társaságok vezető 

tisztségviselőit a holding közgyűlése fogja meghatározni. A felügyelő bizottságba az  

önkormányzat delegálhat tagokat.  

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását  
egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi 
határozatot hozták: 

102/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítási 
rendszerének kialakításához szükséges intézkedések meghozataláról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

7. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról 

 
Erős György irodavezető ismertette a rendelet-tervezet módosítására vonatkozó javaslatot. 

A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat 1. pontjának elfogadását 4 
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, a 2-19. pontjának elfogadását 5 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta. 
A bizottság a rendelet módosítás elfogadását 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 

ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 

103/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, 
a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 
A Bizottság a rendelet-módosítás elfogadását az alábbi módosítással támogatta. 
  

A 4/c. sz. melléklet 2010. évi pótigények táblázatban a Városgondnokságnál közcélú 
dolgozók irányításához határozott idejű foglalkoztatás keretében művezető 
alkalmazását támogatja, a foglalkoztatás határideje 2010. december 31-re módosul, a 
javasolt összeg pedig 1.006 ezer Ft.  
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8. Előterjesztés a 2011. évi költségvetési koncepcióról 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását, 4 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 

hozták: 

104/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a 2011. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

9. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról 
 

A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelet módosítás elfogadását 4 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 

hozták: 

105/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról szóló előterjesztés rendelet-
módosításának elfogadását támogatta.  

 
 

10. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelet módosítások elfogadását 4 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 

hozták: 

106/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztés rendelet-
módosításainak elfogadását támogatta.  

 
 

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

 
dr. Vörös Gyula igazgató javasolta a határozati javaslat kiegészítését egy új 3. ponttal. Erre 

azért van szükség, mert nem ismert még, hogy a közcélúak foglalkoztatására kiírásra kerülő  

pályázathoz van-e szükség köz gyűlési határozatra, viszont amennyiben ez mégis szükséges, a 

közgyűlés összehívásához szükséges idő hátráltathatja a pályázat benyújtását. 

A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a módosított határozati javaslat és a rendelet  

módosítás elfogadását egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatva az alábbi határozatot hozták: 
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107/2010. (XII. 02.) 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 
határozati javaslatának elfogadását a következő kiegészítéssel támogatta: 
 
„3.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2011. évben a Nemzeti Közfoglalkoztatási 
Program keretében kiírásra kerülő pályázaton részt vesz. Felhatalmazza a 
Polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges kötelezettségvállalások 
megtételére. 
 

Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Vörös Gyula igazgató 

    Molnár György igazgató 
 Határidő:   2011. március 31.” 
 
A Bizottság a rendelet-módosítás elfogadását támogatta.  

 
 

12. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló többször 
módosított 65/2004. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelet módosítás elfogadását egyhangúan, 5 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 

108/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

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 
rendelet-módosításának elfogadását támogatta.  

 
 

13. Előterjesztés a távhőszolgáltatás díjainak módosításáról  
 

Brantmüller Zsoltné közgazdasági elemző tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Magyar 

Energiahivatal határozata még nem érkezett meg, de ennek ellenére kérik az előterjesztés 

megtárgyalását, mert remélhetőleg a határozat a közgyűlés üléséig még megérkezik. 

Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy tekintettel arra, hogy az előterjesztő a Kormány által 

jövő évre előre jelzett infláció mértékénél magasabb emelést javasol, így az előterjesztést nem 

tudja támogatni. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat és a rendelet  
módosítás elfogadását, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül, 

támogatva az alábbi határozatot hozták: 
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109/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a távhőszolgáltatás díjainak módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának és rendelet-módosításának elfogadását támogatta.  

 
 

14. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat és a rendelet módosítás  

elfogadását 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül,támogatva az alábbi 

határozatot hozták: 

110/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának és rendelet-módosításának elfogadását támogatta.  

 
 

15. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendelet módosítás elfogadását egyhangúan, 5 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 

111/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályairól és díjairól szóló előterjesztés rendelet-módosításának elfogadását  
támogatta.  

 
 

16. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-vel kötött, a Rákóczi Stadion 
területén található hirdetési felületek bérbeadásáról szóló Bérleti Szerződés 
megszüntetéséről és új pályázat kiírásáról 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 5 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 

112/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft-vel kötött, a Rákóczi Stadion 
területén található hirdetési felületek bérbeadásáról szóló Bérleti Szerződés 
megszüntetéséről és új pályázat kiírásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta.  
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17. Előterjesztés a Kaposvári Kistérségi Egészség Koalícióhoz való csatlakozásról szóló 

együttműködési megállapodás módosításáról 
 

A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 5 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 

113/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Kistérségi Egészség Koalícióhoz való csatlakozásról szóló 
együttműködési megállapodás módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta.  

 
 

18. Előterjesztés utcák elnevezéséről 
 

Keményné dr. Révész Csilla ismertette a névbizottság véleményét, mely szerit a határozati 
javaslat 1. pontjának „B” változatát támogatják, azonban a magyar írásmódnak megfelelően 
Korzó utca elnevezéssel. A határozati javaslat 2. pontjában felsorolt változatok helyett a 
Herman dűlő elnevezést támogatja. A 3. pontban felsorolt elnevezésekkel egyetértett. 

A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat „A” változatának 

elfogadását 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatta. 

A bizottság tagjai a határozati javaslat „B” változatának elfogadását 1 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett, 2 ellenszavazattal nem támogatta. 

A bizottság tagjai a határozati javaslat 2. pontja esetében a névbizottság javaslatának 
elfogadását egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta. 

A bizottság tagjai a határozati javaslat 3. pontja elfogadását egyhangúan, 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 

114/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága utcák elnevezéséről szóló előterjesztés megtárgyalta és a következő 
határozatot hozta: 
 
A Bizottság  
1. a határozati javaslat 1. pontja „A” változatának elfogadását, azaz a Korona utca  

elnevezést támogatta; 

2. a határozati javaslat 2. pontjában meghatározott változatok helyett, a névbizottság 
által javasolt Herman dűlő elnevezést támogatta; 

3. a határozati javaslat 3. pontjának elfogadását támogatta. 
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19. Előterjesztés Óvodák és általános iskolák alapító okiratainak módosítása 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 5 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 

115/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Óvodák és általános iskolák alapító okiratainak módosítása szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

20. Előterjesztés a középiskolák alapító okiratainak módosításáról 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 5 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 

116/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a középiskolák alapító okiratainak módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

21. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és 
jutalmazási rendszeréről szóló 59/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy kire terjed ki a módosítás után a rendelet  

hatálya. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságon nem 

a „közreműködő” szó szerepelt. 

dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy egyértelműsítették a rendeletet, mivel így a 

beszedésben közreműködő adminisztrátorok is részesülhetnek a prémiumból. A helyes 
megfogalmazás a „közreműködő”. 

dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogy az adóhátralék beszedése után is prémiumot 

fizetnek a dolgozók részére? 

dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy ketté kell választani a bevételek beszedése és a 

hátralék beszedése után járó prémiumot. Maximális behajtás esetén egy dolgozó akár 4 havi 

prémiumban is részesülhet. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását  
egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi 

határozatot hozták: 
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117/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és jutalmazási 
rendszeréről szóló 59/1996.(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés rendelet-módosításának elfogadását támogatta.  

 
22. A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok 

szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó képviselői módosító indítvány  

 
Pintér Attila tanácsnok előterjesztőként elmondta, hogy az új számlázási rend hatalmas  
lakossági ellenállásba ütközött, mint ahogyan ezt az elfogadáskor várták és jelezték is. 
Javasolta, a rendelet módosítását oly módon, hogy a korábbi szabályozás lépjen újra életbe, 
mely szerint a lakók választhatnának a díjfizetés módjában. 

dr. Ozsváth Ferenc külső bizottsági tag megkérdezte, hogy más bizottság tárgyalta-e az  
előterjesztést. 

Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy nem, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
nem vette napirendjére az előterjesztést. 

dr. Csató László tanácsnok felhívta a figyelmet arra, hogy a korábbi számlázási rend 
visszaállítása esetén több, mint 10 %-os emelésre lenne szükség. 

Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy ez az adat a korábbi előterjesztésben nem szerepelt. 
A kintlévőségek behajtására az önkormányzat jobban képes, mint a lakóközösségek. A 
javaslatot egy 3000 fő által aláírt kezdeményezés alapján nyújtották be, melyet nem szabad 
figyelmen kívül hagyni. Véleménye szerint a javaslat elfogadása előtt az érdekelteket  
egyeztetésre kellett volna összehívni, melynek elmaradása okozta ezt a felháborodást és az ezt 
követő petíciót. 

A bizottság tagjai több kérdés, hozzászólás nem lévén a rendelet módosítás elfogadását, 1 

igen szavazattal, 2 tartózkodás és 2 ellenszavazat mellett nem támogatták és az alábbi 

határozatot hozták: 

118/2010. (XII. 02.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:-  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága dr. Lamperth Mónika képviselő és Pintér Attila tanácsnok által benyújtott, a 
köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív 
gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 
módosítására vonatkozó képviselői módosító indítvány elfogadását nem támogatta.  

 
Több kérdés, hozzászólás lévé a tanácsnok az ülést berekesztette. 

K.m.f. 

 
 
 
 dr. Horváth Zsuzsanna dr. Szép Tamás  
 titkár tanácsnok 
 


