
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2012. július 5. napján a Kaposvári Polgármesteri Hivatal I.  
emelet T/103. számú tárgyalójában a Vagyongazdálkodási és Marketing Bizottsággal közösen 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen voltak: 5 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Dér Tamás köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket. Elmondta, hogy dr. Szép Tamás  
tanácsnok úr az ülésen részt venni nem tud, ezért őt kérte fel az ülés levezetésére. A jelenléti 
ív alapján megállapította, hogy a testület 7 tagja közül az ülés kezdetekor 5 fő van jelen, így a 
rendkívüli bizottsági ülés határozatképes. Kérte a bizottságot, hogy a meghívóban szereplő 
előterjesztésekkel együtt a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 27/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést is vegye fel a rendkívüli ülés  
napirendjére. 
 
A bizottság a napirendet 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és  
az alábbi határozatot hozta: 
 
65/2012. (VII. 05.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az alábbi előterjesztéseket vette fel a rendkívüli ülés napirendjére: 

• a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 
7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

• a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójának lemondásával kapcsolatos feladatokról,  

• az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 69/2011. (XII. 11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról,  

• a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 27/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 
2. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezető 

igazgatójának lemondásával kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Molnár György igazgató 



 
3. Előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 69/2011. (XII. 19.) önkormányzati 

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

 
4. Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 27/2012. (IV. 27.) 

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

 
  
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
 dr. Csató László megkérdezte, hogy hogyan fogják a két parkolóhelyet jelölni? 

 
Sallay Attiláné igazgató erre a kérdésre nem tudott konkrét választ adni, a terveket nem 
látta. Úgy gondolta, hogy tábla jelzi majd: csak a szálloda vendégei részére fenntartott 
parkolóhelyről van szó, általában így szokták elkülöníteni a saját parkolóhelyeket. 
 
dr. Csató László idézte az előterjesztést, mely szerint a Széchenyi tér Dorottya előtti 
területe átépítésre, felújításra kerül. Megkérdezte, hogy mikor kezdődik az átépítés. 
 
Sallay Attiláné igazgató úgy gondolta, hogy júliusban megkezdik a munkát és ebben az  
évben el is készül. Van egy engedélyes és egy kiviteli terv, az önkormányzat a tulajdonosi 
hozzájárulást megadta. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatták. A rendeletmódosítás elfogadását szintén 5 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
66/2012. (VII. 05.) 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 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatát és rendeletmódosítását elfogadásra javasolta. 

 
 

2. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezető 
igazgatójának lemondásával kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 Közreműködik: Molnár György igazgató 
 



 
A bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 
67/2012. (VII. 05.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójának lemondásával kapcsolatos feladatokról szóló előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolta. 

 
 

3. Előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 69/2011. (XII. 19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 
dr. Csató László megkérdezte, hogy milyenek a tapasztalatok - a Kapos Televízióban is  
hírként szereplő - ebösszeírás során? 
 
Pintér Attila megkérdezte, hogy az eredeti rendeletet, ami július 1-jén lépett hatályba most 
július 15-ével helyezné hatályon kívül a közgyűlés? 
 
dr. Farkas Edit aljegyző felhívta a figyelmet a Kapos Televízió által is nyilvánosságot  
kapott ebrendészeti eljárás és az ebösszeírás különbözőségére. A kaposszentjakabi 
városrészben történt ellenőrzés, amelyben az állategészségügyi kollégákon kívül a 
közterület-felügyelők és a Kutyatár Egyesület képviselői vettek részt. Az ellenőrzés 
kiterjedt arra, hogy az állattartási rendeletben foglaltakat betartják –e, az ebek oltási 
papírjai rendben vannak –e, illetve a kutyák rendelkeznek –e chippel. Elsősorban nem 
bírságoltak az ellenőrzést végzők, hanem határidővel felszólították a tulajdonost a 
szabályok betartására. Elmondta, hogy a lakosság az ellenőrökkel a talált  
szabálytalanságok ellenére rendkívül együttműködő volt. 
Pintér Attila kérdésére válaszolva elmondta, hogy az előterjesztés nem a hatályon kívül 
helyezésről szól, hanem arról, hogy a rendeletet előre nem látható ideig nem lehet  
alkalmazni. Időközben vetődött fel, hogy a nyilvántartás, ami az ebrendészeti hozzájárulás  
alapja lenne, pontatlan és közel sem teljes. A pontos nyilvántartás elkészítéséig kerülne a 
rendelet alkalmazása felfüggesztésre. 
 
Csató László megkérdezte, hogy a háromévente kötelező ebösszeírást ki végzi, illetve ezt 
követően az ebnyilvántartást ki kezeli? 
 
dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy háromévente az ebösszeírást a Polgármesteri 
Hivatalnak kellene elvégeznie, erre a költségvetésben kellene összeget elkülöníteni.  
Számlálóbiztosok alkalmazásával képzelte el a feladat megoldását, közel 300 fős csapatra 
lenne szükség és ez egy hónapot venne igénybe. Az ebösszeírás során kitöltött kérdőíveket  
a továbbiakban nem a polgármesteri hivatal kezeli, hanem azok a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatalnak kerülnek átadásra. 
 
A bizottság a rendelettervezetet 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatva a következő határozatot hozta: 



 
68/2012. (VII. 05.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 69/2011. (XII. 19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendelettervezetét elfogadásra javasolta. 

 
 

4. Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 27/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 
dr. Farkas Edit aljegyző elmondta, hogy azt szeretné a város, ha a másokat megfélemlítő  
közterület-foglalás esetén a rendőrség és a közterület-felügyelők intézkedni tudnának. A 
korábbi szabálysértési rendeletben ez a tényállást szerepelt. 
 
A bizottság a rendeletmódosítást egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 
69/2012. (VII. 05.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 27/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendeletmódosítását 
elfogadásra a javasolta. 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a levezető elnök a rendkívüli ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 dr. Gróf Regina Dér Tamás 
 bizottsági titkár a bizottság tagja, levezető elnök 


