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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 2011. december 8. napján, a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet 103. helyiségében megtartott üléséről. 

Jelen volt: 6 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 

dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent tagokat és a Hivatal 
munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 7 tagja közül az ülés  
kezdetekor 5 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes.  

Kérte a bizottsági tagokat, hogy vegyék fel napirendre az alábbi előterjesztéseket: 

• az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett 
szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 
41/1994.  (X. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról és 

•  a III. Kaposvári Kamarazenei Fesztivál megrendezéséről szóló előterjesztéseket. 

Kérte a bizottsági tagokat, hogy a napirendekkel kapcsolatos javaslataikat tegyék meg, illetve 
a napirendet fogadják el. 

A Bizottság az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

111/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

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

• az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett 
szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 
41/1994.  (X. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról és  

• a III. Kaposvári Kamarazenei Fesztivál megrendezéséről szóló előterjesztéseket. 

 
Napirend: 

1. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosítása  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés: „BIZTONSÁG ÉS MINŐSÉG” Kaposvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
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3. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
4. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló 12/2000. 

(III.20.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Budai Józsefné irodavezető 

 
5. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról  

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

 
6. Előterjesztés távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról 

szóló önkormányzati rendeletek módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
7. Előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről 

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

8. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
9. Előterjesztés a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 53/1993. 

(XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 
 

10. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe 
vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 
41/1994.  (X. 6.) önkormányzati rendelete  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester   
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

11. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás 
csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 
állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 44/2009. (IX. 
03.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
12. Előterjesztés az egyes önkormányzati létesítményekben alkalmazott belépődíjak, 

jegy- és bérletárak megállapítása rendje és ezzel összefüggő közszolgáltatási 
szerződések módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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13. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. 2012/2013-as bajnoki szezon 
jegykompenzációs támogatásának megelőlegezéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
14. Előterjesztés a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá történő 

átalakulásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

           Sallay Attiláné igaz gató 
 

15. Előterjesztés a Kaposvár Közszolgáltató Holding alapító okiratának módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

16. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulási megállapodásban az integrációból következő változások átvezetéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

 
17.  Előterjesztés a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító 

Okiratának módosításáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

 
18. Előterjesztés utca elnevezéséről  

Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
19. Előterjesztés eszközök térítésmentes átadás-átvételéről  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
20. Előterjesztés a települési kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

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

 
21. Előterjesztés a Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról  

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 

 
22. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Napkerék 

Egyesület megállapodásáról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 

23. Előterjesztés a III. Kaposvári Kamarazenei Fesztivál megrendezéséről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató   
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24. Tájékoztatás az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról szóló előterjesztés 

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

 
Átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendek: 
 
25. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás és a Dél-dunántúli 

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

 
26. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, 

a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló többször 
módosított 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
 

Napirendek tárgyalása: 

1. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosítása  

 
Erős György irodavezető ismertette az előterjesztő módosító javaslatait. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat és a rendelet módosítás  
elfogadását, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, támogatva az  
alábbi határozatot hozták: 

112/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, 
a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának és  
rendelet-módosításának elfogadását a következő kiegészítéssel támogatta.  
 
1. A Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés kiegészítésében szereplő 

módosításokat; 

2. A Bizottság támogatja, hogy az állami támogatással épített bérlakások bevétellel nem 
fedezett fenntartási és működési kiadásaihoz a hiányzó 1.678 e Ft összeget a bérlakás  
számlák a céltartalékban elkülönített kötött célú maradványa terhére átcsoportosításra 
kerüljenek. A többlettel rendelkező elkülönített számlákról az átvezetés a számlák 
2011. január 01-jei egyenlege arányában történjen meg. 

3. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás részére nyújtott kölcsön visszafizetési 
határideje 2012. február 28-ra módosuljon; 
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4. A Vizilabda Klub részére 10 millió Ft támogatás kerüljön biztosításra, ugyanakkor a 
Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. 10.525 eFt-os támogatása 525 eFt-
ra módosuljon. 

 
2. Előterjesztés: „BIZTONSÁG ÉS MINŐSÉG” Kaposvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról  
 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 5 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 

113/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága „BIZTONSÁG ÉS MINŐSÉG” Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta.  
 
 

3. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai rendelet módosítások elfogadásáról 
egyenként szavaztak az alábbiak szerint, és az alábbi határozatot hozták: 

1. a magánszemélyek kommunális adójáról: 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta; 

2. az építményadóról: 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás támogatta; 
3. a telekadóról: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta; 
4. az idegenforgalmi adóról: 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat 

nélkül támogatta; 
5. a helyi iparűzési adóról: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

támogatta. 
 
114/2011. (XII. 8.) 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. 

 

4. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló 12/2000. 
(III.20.) önkormányzati rendelet módosítása  

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását, 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 
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115/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

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

5. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés díjainak módosításáról  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását, 5 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül, a határozati javaslat elfogadását 5 
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat, nélkül támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 

116/2011. (XII. 8.) 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.  

 
 
6. Előterjesztés távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról 

szóló önkormányzati rendeletek módosításáról  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendelet módosítások elfogadását, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

117/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 
önkormányzati rendeletek módosításáról szóló előterjesztés rendelet-módosításainak 
elfogadását támogatta.  
 
 

7. Előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről 

dr. Farkas Edit aljegyző ismertette a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatát, 
mely szerint a befizetésre a helyi adókhoz hasonlóan évente kétszer, március és szeptember 
15-ig kerüljön sor. 

dr. Csató László tanácsnok felhívta a figyelmet arra, hogy a véleménykérő lapon más kérdés  
szerepelt, miszerint a hozzájárulás mértéke egy eb tartása esetén 3.000 Ft. Ha ezt vesszük 
figyelembe, akkor a mentességet szabályozó rendelkezést is eszerint kell módosítani. 

dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy a rendeletben az ebtenyésztők érdekképviseleti 
szervének véleménye jelenik meg, mely szerint az ebeknek az a jó, ha nem csak egyedül 
vannak. 
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dr. Farkas Géza külső bizottsági tag a tervezet 5. § (1) bekezdésének a.) és b.) pontjának 
megfogalmazása nem pontos, ezek helyett a „tulajdonjogban bekövetkező változás” kifejezést 
kellene használni. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a Bizottság tagjai a rendelet tervezetre vonatkozó 
módosítási javaslatokról az alábbiak szerint szavaztak: 

1. A rendelettervezet 2. § b) pontjának ba) pontjának módosítása: 4 igen szavazattal, 1 
ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett; 

2. A rendelettervezet 3. § (2) bekezdésének módosítása: 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül és 1 tartózkodás mellett; 

3. A rendelettervezet 4. §-ának módosítása: 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 
tartózkodás mellett; 

4. A rendelettervezet 5. § (1) bekezdésének módosítása: 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül és 1 tartózkodás mellett 

A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett a módosított rendelet tervezet elfogadását 5 igen szavazattal, 1 
ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 

118/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről szóló előterjesztés határozati 
javaslatának és rendelettervezet elfogadását az alábbi módosításokkal támogatta.  
 
1. A rendelettervezet 2. § b) pontjának ba) pontja a következőképpen módosuljon: 

 
„(Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke) 
 
ba) egy eb tartása esetén 3.000.- Ft” 

 
2. A rendelettervezet 3. § (2) bekezdése a következőképpen módosuljon: 
 
„ (2) Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos két részletben, minden naptári év 
március 15. és szeptember 15. napjáig köteles megfizetni Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata részére.” 
 
3. A rendelettervezet 4. §-a a következőképpen módosuljon: 

 
„(1) Mentes az ebrendészeti hozzájárulás fizetési kötelezettség alól a tárgyév január 1-ig 
62. életévét betöltött, egyedülálló ebtulajdonos egy eb tartása esetén. 
 
(2) ”Az (1) bekezdésében meghatározott mentességre jogosult ebtulajdonos a második 
és minden további eb után a 2. § szerinti ebrendészeti hozzájárulást köteles fizetni. 
 
4. A rendelettervezet 5. § (1) bekezdése a következőképpen módosuljon: 
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„(1) Az eb tulajdonjogában bekövetkezett változást: 

a) a korábbi és az új tulajdonos egyaránt, 
b) az eb elhullását az ebtulajdonos,  

a változást követő 15 napon belül bejelenti az önkormányzathoz.” 

A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 

 
8. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 

módosításáról  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

119/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 
 

9. Előterjesztés a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 53/1993. 
(XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
120/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 53/1993. 
(XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelet-
módosításának elfogadását támogatta.  
 
 

10. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe 
vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 
41/1994. (X. 6.) önkormányzati rendelete  

B. Rózsás Erzsébet oktatási munkatárs ismertette a KIÉT véleményét. 

dr. Csató László tanácsnok nem támogatta a javaslatot, mivel az emelést az önkormányzat 
pénzügyi helyzete teszi szükségessé. 

B. Rózsás Erzsébet oktatási munkatárs elmondta, hogy a tandíjakat egyébként is fél évre 
állapítja meg az intézmény vezetője, és a mentességek továbbra is fennmaradnak. 

dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, célszerű lenne rögzíteni a tervezetben, hogy az emelt  
díjat a 2. félévi díjak megállapításánál lehet először alkalmazni. 
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását, 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 

121/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett 
szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 41/1994.  
(X. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelet-
módosításának elfogadását a következő módosítással támogatta.  

 
A rendelettervezet 3. §-a a következőképpen módosuljon: 
 
„Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 
2011/2012. tanév II. félévére vonatkozó díjak megállapításánál kell alkalmazni.” 
 
 

11. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás 
csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 
állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 44/2009. (IX. 
03.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat és a rendelet módosítás  
elfogadását, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi 
határozatot hozták: 

122/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás 
csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 
állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 44/2009. (IX. 
03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
és rendelet-módosításának elfogadását támogatta.  
 
 

12. Előterjesztés az egyes önkormányzati létesítményekben alkalmazott belépődíjak, 
jegy- és bérletárak megállapítása rendje és ezzel összefüggő közszolgáltatási 
szerződések módosításáról  

Pintér Attila tanácsnok javasolta, hogy véleménye szerint nem a polgármesternek kellene 
döntenie; a kedvezményeket meg kellene állapítani, és ezek eldöntését az 
intézményvezetőknek átadni. 

dr. Csató László tanácsnok felhívta a figyelmet arra, hogy a polgármesternél csak az  
ellenőrzés van, nem ő dönt. 
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 5 
igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 

123/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az egyes önkormányzati létesítményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- 
és bérletárak megállapítása rendje és ezzel összefüggő közszolgáltatási szerződések 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 

 

13. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. 2012/2013-as bajnoki szezon 
jegykompenzációs támogatásának megelőlegezéséről  

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

124/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. 2012/2013-as bajnoki szezon 
jegykompenzációs támogatásának megelőlegezéséről szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta.  
 
 

14. Előterjesztés a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá történő 
átalakulásáról  

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

125/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá történő 
átalakulásáról szóló előterjesztés és a kiegészítés határozati javaslatának elfogadását  
támogatta.  
 
 

15. Előterjesztés a Kaposvár Közszolgáltató Holding alapító okiratának módosításáról  
 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

126/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Közszolgáltató Holding alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
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16. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulási megállapodásban az integrációból következő változások átvezetéséről  

Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető elmondta, hogy a Kormányhivatal kérése alapján 
más szerkezetben kell szerepeltetni a szerződés egyik pontját, a módosítás csak technikai 
jellegű. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

127/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulási megállapodásban az integrációból következő változások átvezetéséről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását a következő módosítással támogatta:  
 

Az előterjesztés mellékletét képező társulási szerződés 9. pontja helyében az alábbi 9. 
pont lép: 

„9. A közös fenntartású intézmény az alapító okiratában rögzített szolgáltatásokat az 
alábbi telephelyei biztosítják:  

Családsegítés: SzocioNet Családsegítő, Gyermekjóléti és Módszertani 
Központ  
Kaposvár, Ezredév u. 22. 
Ellátottak számára nyitva álló helyiség: Sántos, Fő u. 112. 
 

Házi segítségnyújtás,  SzocioNet Szociális Gondozási Központ 
Jelzőrendszeres  Kaposvár, Béke u. 47. 
házi segítségnyújtás:   Ellátottak számára nyitva álló helyiség: Sántos, Fő u. 

        112. 
 
Szenvedélybetegek   SzocioNet Családsegítő, Gyermekjóléti és  
közösségi ellátása Módszertani Központ 

Kaposvár, Ezredév u. 22. 
Ellátottak számára nyitva álló helyiség: Sántos, Fő u. 112. 
 

Pszichiátriai betegek   SzocioNet Szociális Gondozási Központ 
közösségi ellátása  Kaposvár, Béke u. 47. 

Ellátottak számára nyitva álló helyiség: Sántos, Fő u. 112. 
 

Gyermekjóléti szolgáltatás: SzocioNet Családsegítő, Gyermekjóléti és Módszertani 
Központ  
Kaposvár, Ezredév u. 22. 
Területi iroda: Sántos, Fő u. 112. 
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Időskorúak nappali:  Kaposvár, Vak Bottyán u. 1. 
ellátása  Kaposvár, Petőfi u. 18. 
  Kaposvár, Orci u. 1. 
  Kaposvár, Szigetvári u. 7. 
  Sántos, Fő u. 112. 
 
Szociális étkeztetés:  SzocioNet Szociális Gondozási Központ 
  Kaposvár, Béke u. 47. 
  Kaposvár, Petőfi u. 18. 
  Kaposvár, Orci u. 1. 
  Kaposvár, Szigetvári u. 7. 
  Sántos, Fő u. 112. 
  SzocioNet Liget Időskorúak Otthona 

Kaposvár, Vak Bottyán u. 1. 
 
Az ellátások biztosítására Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló 
ingatlanok szolgálnak az alábbi kivétellel: 

Sántos vállalja, hogy a családsegítésnek és gyermekjóléti szolgáltatásnak, házi 
segítségnyújtásnak és a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátásának, a szociális  
étkeztetésnek, valamint az időskorúak nappali ellátásának a község közigaz gatási területén 
való működéséhez a megfelelő helyiséget és infrastruktúrát biztosítja a sántosi 2. hrsz-ú 
ingatlanban 139 m2 alapterületű helyiségek térítésmentes rendelkezésre bocsátásával. 

A szociális étkeztetésben biztosított élelem főzőhelyről történő elszállítását Sántos község 
biztosítja.” 

 
 
17. Előterjesztés a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító 

Okiratának módosításáról  

Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető elmondta, hogy a Kormányhivatal kérése alapján 
más szerkezetben kell szerepeltetni a határozati javaslat egyik pontját, a módosítás csak 
technikai jellegű. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

128/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító 
Okiratának módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását helyett 
a következő határozati javaslat elfogadását támogatta.  
 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti  
Intézmény alapító okiratát módosítja az alábbiak szerint: 
 
1. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 
 
 



2012.01.05. 14:16 C:\pdf\20111208_jog.doc Dr. Horváth Zsuzsanna    13/17 

 

„2. A költségvetési szerv telephelyei: 
1. Telephely neve: SzocioNet Családsegítő, Gyermekjóléti és Módszertani Központ  

Telephely címe:   Kaposvár, Ezredév u. 22. 
Nyújtott szolgáltatások:   családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes  szülői 

 hálózat, szenvedélybetegek közösségi ellátása,  
Ellátottak számára nyitva álló helyiségek:  

Kaposvár, Szent Imre u. 14. (családsegítés) 
Sántos, Fő u. 112. (családsegítés, közösségi ellátás) 

 Területi iroda: Sántos, Fő u. 112. (gyermekjóléti szolgáltatás) 
 

2. Telephely neve: SzocioNet Liget Időskorúak Otthona  
Telephely címe:   Kaposvár, Vak Bottyán u. 1. 
Nyújtott szolgáltatások:  időskorúak ápolását, gondozását nyújtó ellátás, 

étkeztetés, időskorúak nappali ellátása 
 
3. Telephely neve: SzocioNet Szociális Gondozási Központ  

Telephely címe:   Kaposvár, Béke u. 47. 
Nyújtott szolgáltatások:  étkeztetés, házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek  

közösségi ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Ellátottak számára nyitva álló helyiség: Sántos, Fő u. 112.  

 
4. Telephely neve: SzocioNet Szociális Gondozási Központ 

Telephely címe:   Kaposvár, Petőfi u. 18. 
Nyújtott szolgáltatás:  időskorúak nappali ellátása, étkeztetés 
 

5. Telephely neve: SzocioNet Szociális Gondozási Központ 
Telephely címe:   Kaposvár, Szigetvári u. 7. 
Nyújtott szolgáltatás:  időskorúak nappali ellátása, étkeztetés 
 

6. Telephely neve: SzocioNet Szociális Gondozási Központ 
Telephely címe:   Kaposvár, Orci u. 1. 
Nyújtott szolgáltatás:  időskorúak nappali ellátása, étkeztetés 
 

7. Telephely neve: SzocioNet Szociális Gondozási Központ 
Telephely címe:   Sántos, Fő u. 112. 
Nyújtott szolgáltatás:  időskorúak nappali ellátása 
 

8. Telephely neve:  SzocioNet Szociális Gondozási Központ,  

 Gyöngyfa Napközi Otthon 
Telephely címe:   Kaposvár, Rippl. R. u. 11. 
Nyújtott szolgáltatás:  fogyatékosok nappali ellátása 

 
9. Telephely neve: SzocioNet Szociális Gondozási Központ 

Telephely címe:   Kaposvár, Irányi D. u. 12-14. 
Nyújtott szolgáltatás:  otthoni ápolási szolgálat 
 

10. Telephely neve: SzocioNet Bölcsődei Központ 
Telephely címe:   Kaposvár, Nemzetőr sor 10. 
Nyújtott szolgáltatások:  gyermekek napközbeni ellátása, bölcsőde 
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11. Telephely neve: SzocioNet Bölcsődei Központ 
Telephely címe:   Kaposvár, Búzavirág u. 19. 
Nyújtott szolgáltatások:  gyermekek napközbeni ellátása, bölcsőde 

 
12. Telephely neve: SzocioNet Bölcsődei Központ 

Telephely címe:   Kaposvár, Somssich P. u. 10. 
Nyújtott szolgáltatások:  gyermekek napközbeni ellátása, bölcsőde 

 
13. Telephely neve: SzocioNet Bölcsődei Központ 

Telephely címe:   Kaposvár, Szigetvári u. 7. 
Nyújtott szolgáltatások:  gyermekek napközbeni ellátása, bölcsőde 

 
14. Telephely neve: SzocioNet Bölcsődei Központ 

Telephely címe:   Kaposvár, Petőfi u. 18. 
Nyújtott szolgáltatások:  gyermekek napközbeni ellátása, bölcsőde” 

 
2. Az alapító okirat 5. pontja kiegészül a következővel: 
 
„5. Alapvető szakágazat: 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül” 
 
3. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„8. A költségvetési szerv fenntartója:  

 Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

A Társulás székhelye: Kaposvár, Kossuth tér 1. 
(Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Sántos Község Önkormányzata)” 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
Határidő:  2011. december 31.  
 

 
18. Előterjesztés utca elnevezéséről  

dr. Farkas Edit aljegyző ismertette az utca-névadó bizottság javaslatát, mely az eredeti 
javaslat helyett, az Ezerjó utca elnevezést támogatta. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a módosított határozati javaslat elfogadását,  
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot 
hozták: 

129/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága utca elnevezéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását a 
következő módosítással támogatta.  
 
A Bizottság - egyetértve a véleményező testülettel – a 18232/1 hrsz útnak az Ezerjó 
utca elnevezést javasolja. 
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19. Előterjesztés eszközök térítésmentes átadás-átvételéről  
 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

130/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága eszközök térítésmentes átadás-átvételéről szóló előterjesztés határozati 
javaslatának és rendelet-módosításának elfogadását támogatta.  
 
 

20. Előterjesztés a települési kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatáról  

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

131/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

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

21. Előterjesztés a Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

132/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

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

22. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Napkerék 
Egyesület megállapodásáról  

dr. Csató László megkérdezte, miért csak egy évre kerül meghosszabbításra a szerződés, 
már nem első alkalommal. 

B. Rózsás Erzsébet oktatási munkatárs elmondta, hogy nem tudják előre, lesz e igény 
később is az ingatlanra. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 
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133/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Napkerék Egyesület 
megállapodásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta.  
 
 

23. Előterjesztés a III. Kaposvári Kamarazenei Fesztivál megrendezéséről  
 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

134/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a III. Kaposvári Kamarazenei Fesztivál megrendezéséről szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta.  

 
 

24. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról szóló előterjesztés 
tárgyalásának elhalasztásáról  
 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

135/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról szóló előterjesztés 
tárgyalásának elhalasztásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását  
támogatta.  
 

 
25. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás és a Dél-dunántúli 

Önkormányzati Regionális Társulás tevékenységéről 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását, 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az alábbi határozatot hozták: 

136/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás és a Dél-dunántúli 
Önkormányzati Regionális Társulás tevékenységéről szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta.  
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26. Előterjesztés a köztisztasági rendelet módosításáról 

dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogy mi indokolja a tevékenységek 
szétválasztását. Nem fog-e hamarabb betelni a lerakó amiatt, hogy vidékről is beszállítanak? 

Kovács Katalin a Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezetének vezetője 
elmondta, hogy a Holdingtól érkezett ez a javaslat, mivel így gazdaságosabb lenne a 
tevékenységek ellátása. 
A hulladékgazdálkodási program elnyerte a támogatást az új lerakó kivitelezésére, mely 
márciusban elkezdődik, így az új hulladékkezelő telep elkészültét követően a vidék oda fog 
beszállítani. Emellett a D3 depónia még üres, így nem kell aggódni amiatt, hogy a lerakó idő 
előtt betelik. Emellett a jövő tavasszal elkezdődő rekultiváció végrehajtásához szakmailag is  
indokit, hogy a D2 depónia beteljen. 

dr. Csató László tanácsnok javasolta, hogy a lakosság által beszállítható mennyiség 
emelésére vonatkozó rendelkezés már 2012. január 1-től lépjen életbe. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a határozati javaslat és a rendelet  
módosítás elfogadását, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatva az  
alábbi határozatot hozták: 

137/2011. (XII. 8.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a köztisztasági rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelet-
módosításának elfogadását a következő módosítással támogatta.  
 

A rendelettervezet 3. §-a a következőképpen módosuljon: 
 

“(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésbem szabályozott kivétellel – 2012. január 1-jén lép 
hatályba. 
 
(2) E rendelet 1. §-a 2012. március 1-jén lép hatályba.” 
 
 

A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 

 
K.m.f. 

 
 
 
 dr. Horváth Zsuzsanna dr. Szép Tamás   
 titkár tanácsnok 


