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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 2011. december 14. napján, a Kaposvári Polgármesteri 

Hivatal I. emelet 103. helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. 

Jelen volt: 7 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 7 fő van jelen, 

így a bizottsági ülés határozatképes. 

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

• a Dél-Dunántúli Regionális Vízközmű Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 

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

140/2011. (XII. 14.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottsága felvette napirendjére  

• a Dél-Dunántúli Regionális Vízközmű Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 

Napirend: 

1. Kiegészítő 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 
   

2. Kiegészítő előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

3. Előterjesztés a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötött bérleti szerződés és 
jelzálogjog-nyilatkozat jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató 

 
4. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Vízíközmű Üzemeltető és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
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Napirendek tárgyalása: 

1. Kiegészítő előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló 
12/2000. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítása 

Pintér Attila tanácsnok a speciális diétára szorulók támogatására vonatkozó szabályokról 
kérdezett. 

Budai Józsefné irodavezető elmondta, hogy a támogatás a kérelem benyújtását követő hónap 
első napjától jár, egy év időtartamra. 

dr. Csató László tanácsnok megkérdezte, hogy a speciális élethelyzetek megismétlődésének 
kezelésére van-e lehetőség. 

Budai Józsefné irodavezető válaszában elmondta, hogy a polgármesteri méltányosságra 
vonatkozó szabályok nem változtak, így az ismétlődő helyzetek kezelésére továbbra is van 
lehetőség. 

Pintér Attila tanácsnok felhívta a figyelmet a rendelettervezet 5. §-ában a 18/B. § (1) 
bekezdésre, melyben nem szerepel, hogy a tárgyév mely hónapjának 31. napjáig jár a 
támogatás. 

Budai Józsefné irodavezető megköszönte az észrevételt. 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a kiegészítő előterjesztés határozati 
javaslatának és rendelet-tervezetének elfogadását, 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 

141/2011. (XII. 14.) 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 kiegészítő előterjesztés rendelet-
tervezetének elfogadását a következő módosítással támogatta.  
 
1. A rendelettervezet 5. §-ában a 18/B. § (1) bekezdése a következőképpen módosuljon: 

„(1) Az utazási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtását követő hó 1. napjától, a 
tárgyév december 31. napjáig állapítható meg azzal, hogy a GYES, GYED jogviszony 
fennállását negyedévente igazolni kell.” 
 

2. A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 

 
2. Kiegészítő előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről 

 
Pintér Attila tanácsnok felhívta a figyelmet arra, hogy ha egy háztartásban több 
kutyatulajdonos van, ki minősül első tulajdonosnak, mi dönti el a hozzájárulás  
megállapításának alapját. 

dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, valóban nem egyértelmű ezeknek a kérdéseknek az  
eldöntése, a szabályokat mindenképpen össze kell vetni az állattartási rendelettel. 
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dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy a törvény szerint a kivetés alapja az oltási könyv, 
az abban szereplő tulajdonos köteles fizetni. A törvény valóban nem részletezi ezt a kérdést, 
az állattartási rendelettel összevetve kell a szabályokat alkalmazni. 

dr. Csató László tanácsnok megjegyezte, hogy az előző ülésen elfogadott módosító 
indítványaikat az előterjesztő nem építette be a tervezetbe. 

dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy ezeket a javaslatokat az előterjesztő nem vetette el,  
a Közgyűlés dönt majd ezekben a kérdésekben 

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

142/2011. (XII. 14.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről szóló kiegészítő előterjesztés 
határozati javaslatának és rendelettervezet elfogadását támogatta.  

 

3. Előterjesztés a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötött bérleti szerződés és 
jelzálogjog-nyilatkozat jóváhagyásáról 

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

143/2011. (XII. 14.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötött bérleti szerződés és 
jelzálogjog-nyilatkozat jóváhagyásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta.  

 
4. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Vízközmű Üzemeltető és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottság tagjai a rendelet módosítás elfogadását, 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 

144/2011. (XII. 14.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Dél-Dunántúli Regionális Vízíközmű Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta.  

 
Több napirend nem lévén az elnök az ülést berekesztette. 

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


