
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2012. április 19. napján a Kaposvári Polgármesteri Hivatal 
I. emelet T/103. számú tárgyalójában megtartott üléséről. 
 
Jelen volt: 5 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent tagokat és a Hivatal 
munkatársait. Egy csokor virággal megköszönte dr. Horváth Zsuzsanna irodavezetőnek a Jogi, 
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság mellett titkárként eddig végzett munkáját és  
bemutatta a bizottság új titkárát: dr. Gróf Reginát. 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 7 tagja közül az ülés kezdetekor 4 fő van 
jelen, így a bizottsági ülés határozatképes. Kérte a bizottságot, hogy vegye fel napirendjére az  
alábbi előterjesztéseket: 

• „Kórház Déli tömb” területén telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről; 
• a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról; 
• a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról. 

 
A bizottság a napirendet a kiegészítéssel együtt 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
32/2012. (IV. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága felvette napirendjére az alábbi előterjesztéseket: 
- a „Kórház Déli tömb” területén telekalakítási és építési tilalom elrendelésérő l; 
- a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról; 
- a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 

valamint a nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II. 25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 



 
 
3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató  
 
4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Imre 

Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány együttműködési megállapodásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
5. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási, valamint Szerkezeti 

Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 
6. Előterjesztés a „Kórház Déli tömb” területén telekalakítási és építési tilalom 

elrendeléséről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 
7. Előterjesztés a közterület rendeletetéstől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról a dohányzásmentes 
közterületté nyilvánítással összefüggésben 

 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző  
 
8. Előterjesztés a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
9. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Stadion bérbeadásáról, illetve 

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
10. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft. közhasznú nonprofit társasággá 

alakításáról és tevékenységi köreinek módosításáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
11. Előterjesztés Kaposvár közigazgatási területén gazdátlanná vált ebek gondozására 

kötendő feladat-ellátási és támogatási szerződésről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 
12. Előterjesztés az állati hulladékártalmatlanító telep üzemeltetési költségeiről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnokság vezető 



 
13. Előterjesztés a 2011. évi közbeszerzésekről 
 Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 
14. Előterjesztés a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. új telephelyének bejegyzéséről 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató    

 
15. Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő 

megállapodásokról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
 
16. Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 
 Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 
17. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 

Erős György irodavezető kérte egy új ponttal együtt kiegészítve elfogadni a határozati 
javaslatot. A kiegészítés véletlenül maradt ki,  az előterjesztés szövegében utalás történt 
rá. A bizottság tagjainak az ülés előtt kiosztásra került. Elmondta, hogy a Pénzügyi 
Bizottság a kiegészítéssel együtt támogatta a határozati javaslatot. 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan a határozati javaslatot a kiegészítéssel 
együtt 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta. A 
rendelettervezet elfogadását szintén 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 

 
33/2012. (IV. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatát egy új ponttal javasolta kiegészíteni az alábbiak 
szerint 
 



„9.) A Közgyűlés a 8/2012. (II. 23.) önkormányzati határozat 12.) pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
„A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap 2011. évi maradványából és a 2012. évi 
bevételeibő l 11.855 eFt-ot a költségvetésben jóváhagyásra kerülő  
környezetvédelmi célokat megvalósító víziközmű felújítási feladatokhoz, a 
szennyvízszivattyúk értéknövelő felújításához használ fel, 500 eFt-ot pedig a 
Környezetvédelmi Alapba helyez. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  2012. december 31.”” 

 
A rendelettervezet elfogadását támogatta. 

 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 

valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II. 25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 
dr. Tálos Kristóf jogi munkatárs tájékoztatta a bizottságot, hogy a Pénzügyi Bizottság 
és a Marketing és Turisztikai Bizottság a rendeletmódosítás elfogadását támogatta. 
 
A bizottság tagjai a rendeletmódosítás elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 
támogatva 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
34/2012. (IV. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, 
valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 9/2011. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendeletmódosításának 
elfogadását támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető tájékoztatta a bizottságot, hogy a Pénzügyi 
Bizottság és a Népjóléti Bizottság a rendeletmódosítás elfogadását támogatta. 
 
A bizottság a rendeletmódosítás elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 
támogatva 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 



 
 
35/2012. (IV. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 
4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Imre 

Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány együttműködési megállapodásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető tájékoztatta a bizottságot, hogy a Népjóléti 
Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatta. 
 
A bizottság tagjai egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását  
támogatva 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
36/2012. (IV. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Imre 
Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány együttműködési megállapodásáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási, valamint Szerkezeti 
Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 
L. Balogh Krisztina városi főépítész tájékoztatta a bizottságot, hogy a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság az előterjesztést támogatta. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy mi a város álláspontja a műemléki 
épületek megmaradása tekintetében? Rendezett –e a kórház esetében a tulajdonjogi 
helyzet? 
 
L. Balogh Krisztina városi főépítész elmondta, hogy azt szeretnék, ha a fertőző, az 
anyaépület és az idegsebészet is megmaradnának. Az előterjesztés lényege most a 
rendezési terv módosítása, a mostani 70%-os beépítés, 11 méter építménymagasság 
visszavonása. A tulajdonos az állam. 
 
 
 



A bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta. A rendeletmódosítás elfogadását szintén egyhangúan 
támogatva 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a bizottság az alábbi 
határozatot hozta: 
 
37/2012. (IV. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási, valamint 
Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának és rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

6. Előterjesztés a „Kórház Déli tömb” területén telekalakítási és építési tilalom 
elrendeléséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
 
L. Balogh Krisztina városi főépítész tájékoztatta a bizottságot, hogy kétféle tilalmat  
rendelhet ez az önkormányzat: változtatási tilalmat, illetve telekalakítási és/vagy építési 
tilalmat. A változtatási tilalom esetén semmiféle építési tevékenység nem végezhető, 
kártalanítási kötelezettsége nincs az önkormányzatnak, a tulajdonost nem kell külön 
tájékoztatni. Az utóbb említett tilalom esetén lehet kártalanítási kötelezettség és a 
tulajdonost tájékoztatni kell. Az intézmény területén vannak működő épületek, a kórházat 
nem lehet ellehetetleníteni. Kártalanítási követelés esetén a rendeletet a közgyűlés 
hatályon kívül helyezi és változtatási tilalmat rendel el. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy bontási munka miért végezhető a 
tilalommal érintett terülten? 
 
L. Balogh Krisztina városi főépítész elmondta, hogy bontási munkákat lehet végezni, ez  
hatósági eljáráshoz kötött. Így a mentőállomás lebontása és parkolók kialakítása 
lehetséges. Megtiltása esetén a városképet rontó barakkokat sem bonthatnák le. 
 
A bizottság a rendelettervezet elfogadását egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 
38/2012. (IV. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a „Kórház Déli tömb” területén telekalakítási és építési tilalom 
elrendeléséről szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

7. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról a dohányzásmentes 
közterületté nyilvánítással összefüggésben 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 



dr. Farkas Edit aljegyző tájékoztatta a bizottságot, hogy a Pénzügyi Bizottság a 
rendeletmódosítást tárgyalta és támogatta. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok az előterjesztéssel gyakorlatilag egyetértett, de felhívta a 
figyelmet arra, hogy lesznek olyan utcasorok, ahol nem lehet egyáltalán dohányozni, ilyen 
lesz a Szent I. utca eleje, a kórház környéki valamennyi utca, beleértve a Németh István 
fasor mindkét oldalát. Javasolta, hogy ezekre a helyekre legalább figyelemfelhívó táblát  
helyezzen ki az önkormányzat. 
 
Dér Tamás elmondta, hogy Sportcsarnokban kijelöltek egy dohányzó helyet. 
Megkérdezte, hogy mennyiben érinti a Sportcsarnokot az új szabályozás? 
 
dr. Farkas Edit aljegyző tájékozatta a bizottságot, hogy törvény írja elő, hogy a 
dohányzási korlátozással érintett közterületeket szembetűnő módon meg kell jelölni.  
Ennek módja még nem tisztázott, mivel ez rengeteg táblát fog jelenteni. A Sportcsarnokot 
is érinti az új szabályozás: az állami és  önkormányzati feladatokat ellátó szervek 
épületeinek 50 méteres körzetében nem lehet dohányozni. 
 
A bizottság tagjai a rendeletmódosítást egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
39/2012. (IV. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról a dohányzásmentes 
közterületté nyilvánítással összefüggésben szóló előterjesztés 
rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

8. Előterjesztés a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a rendelettervezet elfogadását támogatta és a következő határozatot 
hozta: 
 
40/2012. (IV. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
előterjesztés rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

9. Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Stadion bérbeadásáról, illetve 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 



 
Erős György irodavezető kérte a határozati javaslat 2.) pontjának pontosítását akként, 
hogy a felmondási idő  kezdete legyen május 1-je. A pontos módosítási javaslat kiosztásra 
került. 
 
A bizottság a határozati javaslatot a módosítással együtt egyhangúan, 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2012. (IV. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Stadion bérbeadásáról, illetve 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló előterjesztés határozati javaslata 2.) 
pontjának első mondatát az alábbiak szerint javasolta elfogadni: 
 
„2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Rákóczi 
Stadionnál munkajogviszony keretében alkalmazott 5 fő jogviszonyát 2012. május 1. 
napjával kezdődő felmondási idővel megszünteti, felkéri a Címzetes Főjegyzőt a 
munkáltatói intézkedések megtételére. …” 

 
 
10. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Kft. közhasznú nonprofit társasággá 

alakításáról és tevékenységi köreinek módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
Erős György irodavezető tájékoztatta a bizottságot, hogy a határozati javaslatot a 
Pénzügyi Bizottság támogatta. 
 
A bizottság tagjai egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslatot 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
42/2012. (IV. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Városfejlesztési Kft. közhasznú nonprofit társasággá 
alakításáról és tevékenységi köreinek módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 
11. Előterjesztés Kaposvár közigazgatási területén gazdátlanná vált ebek gondozására 

kötendő feladat-ellátási szerződésről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megemlítette, hogy Borhi Zsombor képviselő az egyik 
bizottsági ülésen javasolta az összes kóbor állat befogását. Ez alatt azt értette, hogy ha pl.  
a szentjakabi városrészben lakossági bejelentésre befognak egy kóbor kutyát, akkor ne 
kelljen egy csapat kóbor kutya esetén minden egyes állatnál külön telefonálni. Ebben a 



városrészben csapatosan járnak az éhes, agresszív, kóbor állatok, ezek a lakosságra is  
veszélyesek. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a feladat-ellátási szerződésben rosszak a számozások, ezt 
javítsa ki a Hivatal. 
 
dr. Csató László megkérdezte, hogy mi történik olyankor, amikor egy chippel rendelkező  
kutya elkóborol, a gazdája pedig nem hajlandó sem visszafogadni, sem fizetni? Ez minek 
minősül? Szabálysértésnek? Nem szerepel a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 
rendeletben sem. 
 
dr. Farkas Edit aljegyző válaszában elmondta, hogy ha az ilyen kutyát a gyepmester 
befogja, a civil szervezet gondozásba veszi, a chippel rendelkező kutyának a tulajdonosát 
értesíti. A veszélyeztetés kutyával tényállást megvalósító gazdát büntetni lehet, a 
Kormányhivatal a szabálysértési hatóság. Ha nem kell a gazdának a chippel rendelkező  
kutya, a költségek megtérítése iránt a civil szervezet tehet lépéseket. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2012. (IV. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár közigazgatási területén gazdátlanná vált ebek 
gondozására kötendő feladat-ellátási és támogatási szerződésről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 
12. Előterjesztés az állati hulladékártalmatlanító telep üzemeltetési költségeiről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 
5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a következő 
határozatot hozták: 
 
44/2012. (IV. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az állati hulladékártalmatlanító telep üzemeltetési költségeiről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

13. Előterjesztés a 2011. évi közbeszerzésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 5 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 
hozta: 
 



45/2012. (IV. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

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

 
 
14. Előterjesztés a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. új telephelyének bejegyzéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 5 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot 
hozta: 
 
46/2012. (IV. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. új telephelyének 
bejegyzéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 
15. Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodásokról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jenei Zoltánné irodavezető 
 
dr. Horváth Zsuzsanna irodavezető elmondta, hogy a Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat javasolta a megállapodásuk kiegészítését a kiosztott anyag szerint. Kérte, 
hogy a bizottság is támogassa a javaslatukat, a megállapodás egy új 11.) ponttal történő 
kiegészítését. 
 
A határozati javaslat elfogadását a kiegészítéssel együtt a bizottság kérdés, hozzászólás 
nélkül egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
47/2012. (IV. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő 
megállapodásokról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását azzal a 
kiegészítéssel támogatta, hogy a Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
megállapodás I. fejezete egészüljön ki az alábbi 11.) ponttal: 
 
„11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Horváth Nemzetiségi Önkormányzata segíti 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának határon átnyúló 
horvátországi kapcsolatait. E tekintetben kölcsönösen kiemelt figyelmet 
fordítanak az EU IPA programjában rejlő pályázati lehetőségekre, illetve 
azok megvalósulása során azokban való részvételre.” 

 
 



16. Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 
dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy a Parlament az elmúlt héten fogadta el az erről 
szóló törvényt az önkormányzati törvény és a Ket. módosításával együtt, ezért készült el 
későn az előterjesztés. A szabálysértésekről szóló önkormányzati rendeleteket hatályon 
kívül kell helyezni és szabálysértési tényállásokat rendeleti szinten már nem állapíthat 
meg az önkormányzat. Ezeket közösségellenes magatartásként szabályozná ezután a 
közgyűlés. Az eljárási szabályokról a Ket. rendelkezik, ezen magatartások végső  
következménye elzárás nem lehet, a végrehajtás a normál végrehajtási rend szerint 
történik. 
 
Dér Tamás egyetértett azzal, hogy a közösségi életet szabályozni kell annak érdekében, 
hogy ne legyenek kirívó szabálytalanságok. Megkérdezte, hogy a Hivatal ennek a 
rendeletnek a végrehajtására felkészült –e? Úgy vélte, hogy a lakosság tájékoztatása is 
fontos, hiszen más a rend, szigorúbbak a szabályok. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok úgy vélte, hogy a végrehajtás nem lesz eredményes. Az adók 
módjára behajtható bírságok egy hajléktalan esetén – pl. koldulás, kéregetés, közterületen 
szeszes ital fogyasztása tiltott magatartásoknál - nem sok eredménnyel járnak majd. A 
rendelet tiltja a kutyák sétáltatását bizonyos területen, pl. a Nagy Imre parkban. Sokan 
átviszik azon a területen a kutyát, mert nem tudnak másfelé menni, arra megy az út. Az út 
is a parkhoz tartozik, máris tiltott, közösségellenes magatartást valósítottak meg. A 
városligetbe is  tilos kutyát bevinni, ugyanakkor annak egy része ki van jelölve 
kutyafuttatónak. Úgy érezte, hogy sok esetben nem lehet majd érvényt szerezni a rendelet  
szabályainak. 
 
dr. Farkas Edit aljegyző úgy vélte, hogy a Hivatal felkészült a rendelet végrehajtására, 
hiszen eddig is  ellátott szabálysértési feladatokat; most ugyanezek a feladatok, csak a 
tényállásokat nem szabálysértésnek nevezik, hanem tiltott közösségellenes  
magatartásoknak. A különbség az, hogy most már csak közigaz gatási bírság kiszabására 
kerülhet sor, ami az önkormányzat saját bevétele lesz. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok javasolta, hogy a Hivatal éljen felterjesztési jogával az  
illetékesek felé annak érdekében, hogy közigazgatási hatáskörben kiszabott pénzbírságok 
átváltoztatása lehetővé váljék közérdekű munkára, mivel a rendelet szabályainak 
egyébként nem lehet érvényt szerezni. 
 
A bizottság a tanácsnok javaslatát 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül támogatta. A rendelettervezet elfogadását egyhangúan, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 
48/2012. (IV. 19.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés rendelettervezetének elfogadását  
támogatta. 



Kérte, hogy a Hivatal éljen felterjesztési jogával az illetékesek felé annak 
érdekében, hogy a közigazgatási hatáskörben kiszabott pénzbírságok 
átváltoztatása lehetővé váljék közérdekű munkára. 

 
 
17. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens elmondta, hogy a társulási megállapodások 
módosítása technikai jellegű. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 
5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi határozatot 
hozták: 
 
49/2012. (IV. 19.) 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. 
 
 

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

  

K. m. f. 
 
 
 
 dr. Gróf Regina dr. Szép Tamás 
 bizottsági titkár tanácsnok 

 
 


