
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2012. február 23. napján a Kaposvári Polgármesteri Hivatal 
I. emelet T/103. számú tárgyalójában a Pénzügyi és a Népjóléti Bizottsággal közösen 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen volt: 6 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 7 tagja közül az 
ülés kezdetekor 5 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes. Kérte a bizottságot, hogy 
vegye fel napirendjére az alábbi előterjesztéseket: 
1. a menetrendszerű autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által 

rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló 7/1991. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről; 

2. az Antenna Hungária Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról (kiosztott); 

3. a vízdíjrendelet hatályon kívül helyezéséről; 

4. a Kaposvár Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról; 

5. az SzMSz és a város jelképeiről szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez fűzött 
jogi bizottsági vélemény kiegészítése (kiosztott). 

 
A bizottság a rendkívüli ülés napirendjét 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2012. (II. 23.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

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

• a menetrendszerű autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek 
által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló 7/1991. (IV. 9.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről;  

• az Antenna Hungária Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról;  

• a vízdíjrendelet hatályon kívül helyezéséről;  

• a Kaposvár Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról, valamint  

• az SzMSz és a város jelképeiről szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez 
fűzött jogi bizottsági vélemény kiegészítéséről  

szóló előterjesztéseket. 
 
 
 



 

2012.05.17. 15:53 C:\temp\x1\20120223_jog.doc Dr. Horváth Zsuzsanna    2/4 

 

2 

 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés a menetrendszerű autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és 

tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló 7/1991. (IV. 9.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

2. Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

3. Előterjesztés a vízdíjrendelet hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

4. Előterjesztés a Kaposvár Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
5. Az SzMSz és a város jelképeiről szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez 

fűzött jogi bizottsági vélemény kiegészítése 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a menetrendszerű autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és 

tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló 7/1991. (IV. 9.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

A határozati javaslatot a bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták. A rendelettervezet elfogadását a 
bizottság szintén egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta és az alábbi határozatot alkotta:  
 
24/2012. (II. 23.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a menetrendszerű autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és 
tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló 7/1991. (IV. 9.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztés határozati 
javaslatának és rendelettervezetének elfogadását támogatta. 
 
 

2. Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról 
 

A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslatot egyhangúan, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 
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25/2012. (II. 23.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az Antenna Hungária Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés a vízdíjrendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

A bizottság az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjának és az  
önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és 
-kezelés díjának megállapításáról szóló 26/1994. (VI. 9.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta.  

 
A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló 
közszolgáltatásról szóló 5/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet  
elfogadását a bizottság tagjai szintén egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatták az alábbi határozatot hozták: 

 
26/2012. (II. 23.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a vízdíjrendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztés 
rendelettervezetének és rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 
 
 

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

dr. Csató László tanácsnok megjegyezte, hogy a Humánszolgáltatási Igazgatóság kialakítása 
kapcsán az előterjesztés létszámmozgásról szól, ez azonban a létszámkereteknél nem jelenik 
meg. 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens elmondta, hogy az oktatás területén a feladatok 
csökkenésével a létszám is csökkent 2 fővel, azonban az igazgatóságok összevonásával és a 
feladatok átcsoportosításával 2 fővel egyúttal meg is nőtt a létrejövő  új igazgatóság létszáma, 
ezért maradt a létszámkeret változatlan. 
 
Pintér Attila tanácsnok megjegyezte, hogy a Polgármesteri Iroda létszáma három fővel nő ; 
megkérdezte, hogy az új kommunikációval foglalkozó kollégának mi lesz a feladata? 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens elmondta, hogy a kommunikációs tanácsadó – 
Szekeres Alán – ugyanazt a tevékenységet végzi, mint eddig. A Polgármesteri Iroda 
létszámnövekedése gyakorlatilag a Titkársági Igazgatóságon belüli átcsoportosításként jelenik 
meg. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül 
támogatva az alábbi határozatot hozta: 
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27/2012. (II. 23.) 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. 

 
 

5. Az SzMSz és a város jelképeiről szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez 
fűzött jogi bizottsági vélemény kiegészítése 
 

A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/1997. (I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendeletmódosításának a kiosztott anyag szerinti kiegészítését támogatta az alábbi 
határozattal: 

 
28/2012. (II. 23.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az SzMSz és a város jelképeiről szóló rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés rendeletmódosításának kiegészítését javasolja az alábbiak szerint: 

 
A rendelettervezet átszámozott 8.§-a a következő (7)-(8) bekezdésekkel egészüljön ki: 
„(7) Az SzMSz-ben a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg 
lép. 
(8) Hatályát veszti az SzMSz 74.§-a.” 

 
 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke a rendkívüli ülést bezárta. 
  
 

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


