
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2012. szeptember 20. napján a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet T/103. számú tárgyalójában megtartott üléséről. 
 
Jelen volt: 7 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy a testület 7 tagja közül az ülés kezdetekor 6 fő van jelen, így a 
bizottsági ülés határozatképes. Kérte a bizottságot, hogy a meghívóban szereplőkön túl vegye 
fel napirendjére a SEFAG Zrt. által benyújtandó „Kalanderdő – Természetközeli élmények a 
Deseda környékén” című pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról és a 
Somogy Megyei Önkormányzat által benyújtandó turizmusfejlesztési pályázathoz szükséges  
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztéseket. 
 
A bizottság a napirendet a kiegészítéssel együtt 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
76/2012. (IX. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága felvette napirendjére a SEFAG Zrt. által benyújtandó „Kalanderdő – 
Természetközeli élmények a Deseda környékén” című pályázathoz szükséges 
együttműködési megállapodásról, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat által 
benyújtandó turizmusfejlesztési pályázathoz szükséges együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztéseket. 

 
 
Napirend: 
 
1. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
2. Előterjesztés a közgyűlési SzMSz módosításáról 

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

3. Előterjesztés a közoktatással kapcsolatos önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 



4. Előterjesztés a Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási, valamint Szerkezeti 
Terve módosításának jóváhagyásáról és módosítási szándékok elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 

5. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

6. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság "Miénk itt a tér! - szociális városrehabilitáció Kaposváron” 
című pályázat projektmenedzsment feladatai elvégzésére szóló megbízásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

7. Előterjesztés a Magyarországi Evangélikus Egyház által benyújtandó vallási célú 
turizmusfejlesztési pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 

8. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

9. Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 27/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

10. Előterjesztés állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 

11. Előterjesztés a SEFAG Zrt. által benyújtandó „Kalanderdő – Természetközeli 
élmények a Deseda környékén című pályázathoz szükséges együttműködési 
megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

12. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat által benyújtandó turizmusfejlesztési 
pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
13. Előterjesztés a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány tevékenységéről 

Előterjesztő: Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 



 
Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 

költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
Erős György irodavezető tájékoztatta a bizottságot, hogy az előterjesztő a kiosztott 
kiegészítésben szereplő három határozati javaslati ponttal együtt kéri a határozati javaslat  
elfogadását. Kérte, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság által is elfogadott 
rendeletmódosítást támogassa a bizottság; eszerint a Szeretem Kaposvárt Alapítvány 
részére 600 eFt-os támogatást biztosítson a közgyűlés a céltartalék terhére. 
 
Szirják Imréné irodavezető kérte, hogy egy újabb (kiosztott) határozati javaslati ponttal 
együtt támogassa a bizottság a határozati javaslatot. Indokolásként elmondta, hogy a 
"Miénk itt a tér! - szociális városrehabilitáció Kaposváron” című pályázat benyújtását 
követően hiánypótlásként kérte a közreműködő szervezet az aláírási jogosultságok 
igazolását, illetve a polgármester felhatalmazását arra, hogy a projekt megvalósítása 
során teljes körűen eljárhasson. 
 
dr. Csató László a kiegészítés 2.) határozati javaslati pontjával kapcsolatban kérdezte, 
hogy miért kell járási társulást létrehozni, hiszen a kistérségi társulás megszűnne, 
feladatait átvenné Kaposvár. Miért kell a jegyzőnek a létrejövő járási társulás hosszú távú 
feladatairól egyeztetni? 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens elmondta, hogy néhány feladatot el kell látni a 
jövőben is, ilyen a belső ellenőrzés, a háziorvosi ügyeleti ellátás. Jelenleg a többcélú 
kistérségi társulás államigazgatási feladatokat nem lát el. A járási társulást úgy kell 
létrehozni, hogy a kaposvári járás területén működő önkormányzatok társulása legyen. 
Ha a többcélú társulás helyett létrejönne egy – 2004. előtt egyébként remekül működő – 
területfejlesztési társulás, gondozná ezeket a feladatokat. A környező településen ennek 
megalakítását támogatják. A munkaszervezet feladatairól történő egyeztetés feltétlenül 
szükséges, hiszen nem akar a város olyan terhet magára vállalni, amely pénzügyi 
kötelezettséget jelentene 2013-tól. Jelenleg az egyeztetési folyamat elején tart a város, 
ellátna feladatokat továbbra is a környező települések számára, amennyiben ennek 
feltételeiről meg tud állapodni. 
 
dr. Csató László úgy értelmezte a kiegészítésben leírtakat, hogy a kistérségi 
munkaszervezet dolgozóinak a munkaviszonya megszüntetésre kerül. A járási társulásnál 
is lenne egy munkaszervezet? 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens elmondta, hogy a kistérségi társulást át kell 
alakítani az új önkormányzati törvénynek megfelelő  társulássá. Ennek a társulásnak 
kötelezően rendelkeznie kell munkaszervezettel – ez azonban nem jár együtt azzal, hogy 
embereket venne át a megszűnő kistérségi társulás munkaszervezetétől. A költségvetési 
beszámolási, pályázat-elszámolási feladatok ellátására, normatíva-elszámolásra rövid 
távon pénzügyesre is szükség lehet, ezt azonban nem státusz vagy ember átvételével,  
hanem megbízással képzelnék el. 



dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy a kiosztott határozati javaslatban szereplő 
polgármesteri teljes körű eljárással át lehet-e lépni a költségvetésben a közgyűlés által 
megállapított kereteket? 
 
Szirják Imréné irodavezető elmondta, hogy a költségvetésben a közgyűlés döntött arról, 
hogy mennyi a benyújtott pályázat összege és mennyi önerőt biztosít ehhez. Ezt a 
polgármester teljes körű felhatalmazás esetén sem tudja megváltoztatni, módosítani. 
 
Bajzik Imre igazgató kérte, hogy a költségvetéshez becsatolt COLAS-ALTERRA Zrt-
vel kötendő megállapodás megkötését úgy támogassa a bizottság, hogy a megállapodás  
végleges szövege a Közgyűlés ülésére készül el. 
 
A bizottság a határozati javaslat 8.) pontjának módosítását a COLAS-ALTERRA Zrt-vel 
kötendő megállapodást érintően 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
támogatta. A kiosztott határozati javaslat elfogadását a polgármester felhatalmazásával 
kapcsolatban a bizottság 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta. A kiosztott kiegészítésben szereplő határozati javaslatok elfogadását a 
bizottság tagjai egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatták. A határozati javaslat elfogadását az előbb elfogadott módosításokkal együtt a 
bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta. 
A rendeletmódosítás elfogadását az elhangzott kiegészítéssel együtt - a Szeretem 
Kaposvárt Alapítvány részére nyújtandó támogatásról - a bizottság 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
77/2012. (IX. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát és 
rendeletmódosítását az alábbi módosításokkal javasolta elfogadni: 
 
1.) A határozati javaslat 8.) pontjával kapcsolatban a bizottság a COLAS ALTERRA 

Zrt-vel megállapodás megkötését támogatta a 3 millió Ft kártérítésre azzal, hogy a 
megállapodás végleges szövege a Közgyűlés ülésére készül el. 

 
2.) A határozati javaslat kiegészítését javasolta négy új ponttal az alábbiak szerint: 
 

„9.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Közgyűlés 
felé történő utólagos beszámolási kötelezettséggel felhatalmazza a 
Polgármestert arra, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat által 
benyújtott pályázatok tekintetében a pályázat benyújtását követően minden 
szükséges intézkedést megtegyen, a pályázat támogatása esetén, a projekt 
megvalósítása során Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
képviseletében teljes körűen eljárjon, a Támogatási Szerződést, illetve annak 
módosításait aláírja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
   Molnár György igazgató 
Határidő:  azonnal, a projekt zárásáig 



10.) Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati költségvetési szervek 
belső ellenőrzési feladatait továbbra is Kaposvár Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája látja el. Igény esetén a kaposvári 
kistérség önkormányzatai és ezek költségvetési szervei számára, a 
ténylegesen felmerülő költségek megtérítésével, 2013. január 1-től feladat-
ellátási megállapodás alapján vállalja az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 70.§-ban kötelezően előírt belső ellenőrzési tevékenység 
ellátását. A Közgyűlés a belső ellenőrzési megállapodások e határozatban 
foglaltaknak megfelelő előkészítése érdekében felhatalmazza a jegyzőt az 
érintett településekkel történő egyeztetésre és a belső ellenőrzési szerződések 
aláírására. 

 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Merganczné Horváth Helga ellenőrzési irodavezető 
Határidő:  2013. január 1. 

 
11.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013-tól megalakulása esetén részt 

kíván venni a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvénynek megfelelően létrehozott kaposvári járási társulásban.  
A Közgyűlés nem zárkózik el attól, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala a járási települések döntése szerint alakuló új társulás 
munkaszervezeti feladatait 2013. január 1-től ellássa, valamint a Kaposvári 
Többcélú Kistérségi Társulás pénzmaradványa terhére, a KTKT Hivatala volt 
dolgozóinak megbízási szerződéssel történő bevonásával gondozza a 
Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás 2013. január 1-i megszűnéséhez 
kapcsolódó feladatokat. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a Kaposvári 
Többcélú Kistérségi Társulással egyeztessen a létrejövő társulás hosszú távú 
feladatairól, a társulási munkaszervezet feladatairól, a KTKT 
kötelezettségvállalásainak lezárásáról, az átmenetet biztosító intézkedésekről, 
ezek pénzügyi hátteréről. 

 
Felelős:  dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György gazdasági igazgató 
   dr. Nadrai Norbert titkársági igaz gató 
Határidő:  2012. december 13. 

 
12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2012.(III.1.) BM rendelet 4 § 

(1) bekezdése alapján az 5. §. (1) bekezdésének g.) pontjának megfelelő  
alábbi nyilatkozatot teszi, hivatkozással a Kaposvári Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsának a Társulás Hivatala jogutód nélküli 
megszűntetésével járó 10 fős létszámcsökkentési döntésével kapcsolatban: 

 
A Képviselőtestület kinyilvánítja, hogy fenntartói körén belül – az  
önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál,  
intézményeinél – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti 
változás, feladatátadás következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak jogviszonyban 
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs 
lehetőség. 



Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Határidő:  azonnal” 

  
3.) A rendeletmódosítás elfogadását azzal a kiegészítéssel javasolta támogatni, hogy 

a Közgyűlés a Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére 600 eFt-os támogatást 
biztosítson a céltartalék terhére. 

 
 
2. Előterjesztés a közgyűlési SzMSz módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a rendeletmódosítás elfogdását egyhangúan, 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta: 
 
78/2012. (IX. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közgyűlési SzMSz módosításáról szóló előterjesztés 
rendeletmódosítását elfogadásra javasolta. 

 
 

3. Előterjesztés a közoktatással kapcsolatos önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Stickel Péter igazgató 
 
 
A bizottság tagjai a rendeletmódosítások elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül az 
alábbiak szerint támogatták: 
 
− az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett 

szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 41/1994.  
(X. 6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem; 
 

− a „sajátos helyzet” meghatározásáról szóló 13/2007. (II. 28.) önkormányzati rendelet  
hatályon kívül helyezéséről 

7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem; 
 

− a közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről szóló 70/2007. (XII. 11.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem; 
 

− a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló 
51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról  

7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem. 
 



 
A fenti szavazásokkal a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2012. (IX. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közoktatással kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 
szóló előterjesztés valamennyi rendelettervezetét elfogadásra javasolta. 

 
 

4. Előterjesztés a Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási, valamint Szerkezeti 
Terve módosításának jóváhagyásáról és módosítási szándékok elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 
Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész elmondta, hogy az állami főépítész záró 
szakmai véleménye megérkezett, ebből három észrevételt támogatva az előterjesztő kérte 
a rendeletmódosításon való átvezetésüket. A rendelettervezet preambulumában az Étv. 
6.§. (1) bekezdésére való hivatkozás a helyes a (3) bekezdés helyett. A rendelettervezet 
1.§-ában a R. 2.§. 22. pontjában az összes szóról lemaradt az „s” betű, ennek korrigálása 
történne meg. A harmadik módosítás pedig a R. 2.§. 28. pontját érinti a rendeletmódosítás  
1.§. (2) bekezdésében: a 16 méteres telekszélesség 24 méteresre változna. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy a Cukorgyárnál a 6,5 méteres zajvédő  fal 
hol lesz, miből készül? 
 
Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész elmondta, hogy a Cukorgyárnál van egy  
szomszéd, aki miatt a zajvédő falat meg kell építeni. Ezt a Cukorgyár meg is építené, de 
az előkert megállapítása miatt ezt nem tudja megtenni. A probléma megszüntetése miatt 
kell az előkertet nullára csökkenteni, erre lehetősége van a városnak. A zajvédő fal a 
Cukorgyárköz felől lesz megépítve, teljesen elbújik a házak között. Növényekkel tervezik 
befuttatni. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták. A rendeletmódosítás elfogadását az  
állami főépítész véleménye kapcsán az előterjesztő által is támogatott módosításokkal 
együtt támogatták egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozattal: 
 
80/2012. (IX. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási, valamint Szerkezeti Terve 
módosításának jóváhagyásáról és módosítási szándékok elfogadásáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta. 
 
A rendeletmódosítást az alábbi módosításokkal javasolta elfogadásra: 
 
 
 



 
1.) A rendeletmódosítás preambuluma helyébe a következő rendelkezés lépjen: 
 

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és  
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7.§. (3) 
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Étv. 6.§. (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

 
2.) A rendeletmódosítás 1.§. (1) bekezdésében módosítani kívánt R. 2.§. 22.) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lépjen: 
 

„22.  Szintterületi mutató: Építmények összes bruttó szintterülete és a telekterület 
hányadosa. A számításra vonatkozó részletes szabályokat e rendelet 10.§. 
(4)-(7) bekezdései tartalmazzák.” 

 
3.) A rendeletmódosítás 1.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
 

„(2) A R. 2.§ 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„28. 1  kialakult állapot: Más jogszabály, vagy a KÉSZ ahol kialakult 
állapotra utal ott az adott utcaszakaszon – saroktól sarokig terjedő  
rész - legalább 70%-os beépítettsége esetén max.  24,0 m-es  
telekszélességig az alábbiak szerint: 
- oldalkert vonatkozásában az építési övezetben a mindenkori 

ingatlan-nyilvántartásban lejegyzett telekhatárok és a főépület, 
valamint legalább szerkezetkész főépület által meghatározott 
legkisebb és legnagyobb értékek közötti oldalkert méret értendő,  
de legalább 2,0 m; 

- elő- és hátsókert vonatkozásában a mindenkori ingatlan-
nyilvántartásban lejegyzett telekhatárok és épületek, valamint  
legalább szerkezetkész épületek által meghatározott kialakult 
jellemző méret, ha az egyértelműen nem állapítható meg, akkor 
a csatlakozó szomszédos telkek esetén kialakult méret értendő. 

Építmény magasság esetén a kialakult állapot ott értelmezhető, ahol 
ezen állapotra a szabályozási terv utalást tartalmaz, vagy a KÉSZ az 
építési övezetre vonatkozólag e tekintetben rendelkezik.”” 

 
 

5. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 
Bajzik Imre igazgató elmondta, hogy az indulatok elszabadulását megelőzve az  
előterjesztő nem önálló rendelet keretében javasolta a kötelezően meghozandó - lehető  
legminimálisabb - szabályozást a taxiállomások igénybevételének rendjéről, hanem a 
közterület-rendeletbe beépítve. A szabályozás tervezetét a három legnagyobb taxis  
társaságnak küldte meg a Hivatal, egy írásos vélemény érkezett vissza, egy társaság pedig 

                                                 
1 Beiktatta a 19/2009.(III.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2009. március 31-től. 



telefonon jelzett vissza. A harmadik társaság nem reagált. A beérkező vélemény nem a 
rendelet-tervezettel volt kapcsolatos, a válaszoló taxis társaság arra volt kíváncsi, hogy a 
város miért nem korlátozza a kiadott engedélyek számát. Az engedélyeket egyébként a 
taxi gépkocsikra a közlekedés-felügyelet adja ki hatósági eljárás keretében és aki 
megfelel a feltételeknek, annak kötelező az engedélyt megadni. 
 
dr. Csató László megemlítette, hogy az előterjesztés szerint 128 személygépkocsira van 
taxiengedély kiadva, a droszthelyek száma azonban csak 21. Megkérdezte, hogy a taxisok 
a lakossági parkolóhelyeken ingyen várakozhatnak –e? 
 
Bajzik Imre igazgató elmondta hogy a taxi autó ugyanolyan személygépkocsi, mint 
bármelyik másik, ha fizetőparkolóba áll be várakozni, akkor fizetnie kell,  ingyenes  
parkolóba pedig bármikor beállhat. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok a rendeletmódosítás 2.§-ában a 3/A.§. (5) bekezdésére 
hivatkozva megkérdezte, hogy egy taxira lesz lebontva a költség, amit évente fizetni kell? 
Amelyik egyéni vállalkozó taxis nem köti meg a megállapodást, azzal mi lesz? 
 
Bajzik Imre igazgató elmondta, hogy a kötendő megállapodás azt tartalmazná, hogy a 
taxisok maguk takarítják a drosztokat. 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens hozzátette, hogy jelenleg már van egy sok éve 
működő megállapodás a taxisokat tömörítő egyesület és a Városgondnokság között. 
 
A bizottság a rendeletmódosítás elfogadását egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozta: 
 
81/2012. (IX. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatárnak általános  
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés rendeletmódosítását elfogadásra javasolta. 

 
 

6. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság "Miénk itt a tér! - szociális városrehabilitáció Kaposváron” 
című pályázat projektmenedzsment feladatai elvégzésére szóló megbízásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 
dr. Csató László felhívta a figyelmet arra, hogy a szerződés 2012. augusztus 1-jei 
dátummal lett ellátva. Mivel már szeptember van, megkérdezte, hogyan áll a projekt? 
Elkezdődött –e már valami, van –e elfogadott szerződés, a városrészben élőket ez hogyan 
érinti? 
 
Szirják Imréné irodavezető felhívta a figyelmet a költségvetés tárgyalásakor 
elmondottakra, ahol már említette, hogy jelen pillanatban a támogatási szerződés 
megkötése folyik, ehhez kértek hiánypótlás keretében pár dolgot. Ennek megkötését  
követően azonnal elkezdődhet a megvalósítás. 13 vagy 14 érintett lakóépület van, az  



utolsó társasház a konzorciumi megállapodást ma írta alá. A tényleges kivitelezési 
munkák megkezdése tavasszal várható, addigra lezárul a közbeszerzési eljárás. Közben a 
BM önerő alapra is pályázik a város, a pályázat benyújtására a közgyűlés döntését 
követően kerülhet sor. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi határozatot hozták: 
 
82/2012. (IX. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű  
Társaság „Miért itt a tér! – szociális városrehabilitáció Kaposváron” című pályázat 
projektmenedzsment feladatai elvégzésére szóló megbízásról szóló előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolta. 

 
 

7. Előterjesztés a Magyarországi Evangélikus Egyház által benyújtandó vallási célú 
turizmusfejlesztési pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 
hozta: 
 
83/2012. (IX. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Magyarországi Evangélikus Egyház által benyújtandó vallási célú 
turizmusfejlesztési pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta. 

 
 

8. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 
dr. Csató László megkérdezte, hogy mit jelent a folyamatos ajánlattétel? A Kapos 
Holding Zrt-hez tartozó gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjait ki nevezi ki? 
 
dr. Kaposvölgyi Lívia jogi munkatárs ismertette a folyamatos ajánlattétel lényegét. 
Eszerint a közterület-használatra pályázni kellene, nem kérelmet benyújtani, a pályázati 
kiírás folyamatosan fent lenne a honlapon, az ügyfél egy ajánlattal jelentkezne kérelem 
helyett. A díjtételek a kiírásban szerepelnének. 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens elmondta, hogy 2010-ben még a Közgyűlés  
döntött a ma már a Kapos Holdingba tartozó gazdasági társaságok felügyelő bizottsági 
tagjainak megválasztásáról, de akkor a Holding létrehozása még folyamatban volt. 



 
A Kapos Holding Zrt. alapító okiratában – amit a közgyűlés elfogadott – a közgyűlés 
javaslat-tételi joga szerepel a feb-tagokra vonatkozóan. 
 
dr. Csató László nem tudta elfogadni, hogy a közgyűlés ezt a jogát „átadta” a 
holdingnak. A vagyonrendelet ide vonatkozó 14.§. (4) bekezdésének elfogadását nem 
javasolta. 
 
dr. Dobos Pál úgy emlékezett, hogy a Gt-ben a tulajdonos jogaként van megjelölve a 
feb-tagokról való döntés, a tulajdonos pedig a Holding. Kérdés, hogy ez szabály 
diszpozitív vagy kógens. 
 
dr. Farkas Géza javasolta az egész előterjesztés napirendről való levételét. Megkérdezte, 
hogy feltétlenül szükséges –e most a rendelet megalkotása? 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens elmondta, hogy a rendelet nagy részét 
októberig kell felülvizsgálni a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint. A gazdasági 
társaságokra vonatkozó tulajdonosi szabályok nincsenek határidőhöz kötve a nemzeti 
vagyonról szóló törvényben, ugyanakkor nyilvánvalóan rendelkezni kell arról,  hogy a 
tulajdonos önkormányzat mely szerve látja el az adott feladatot. 
Javasolta a vagyonrendelet elfogadását most a jelenlegi formájában azzal, hogy a 
bizottság javasolja a köz gyűlésnek az alapító okiratok és a vagyonrendelet  
felülvizsgálatát ezt követően a vitát kiváltó feb-tagok választásával kapcsolatban. 
 
A bizottság ez utóbbi javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta. A rendelet-tervezet elfogadását 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozta: 
 
84/2012. (IX. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról szóló előterjesztés rendelettervezetét elfogadásra javasolta. 
 
Egyúttal felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg a Kapos Holding Zrt. esetén annak az 
alapító okirati és vagyonrendeleti szabályozásnak a lehetőségét, hogy a közvetett 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok feb-tagjait az önkormányzat 
közgyűlése nevezze ki. 

 
 

9. Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 27/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 
A bizottság tagjai a rendelettervezet elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan támogatták az alábbi 
határozattal: 
 
 



85/2012. (IX. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 27/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendeletmódosítását 
elfogadásra javasolta. 

 
 

10. Előterjesztés állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy a mezőgazdasági haszonállat-tartás 
szabályainak megváltozása – és emiatt az önkormányzati rendelet módosítása – 
mennyiben érinti az állattartást az adott körzetekben? 
 
dr. Farkas Edit aljegyző úgy gondolta, hogy az állattartásra a szabályok megváltozása 
jelentős hatással lesz. Eddig az egyes övezetekre volt meghatározva, hogy hol milyen 
állat tartható, ezt a jövőben már nem lehet meghatározni. Vannak központi jogszabályok, 
amelyek az állattartást részletesen szabályozzák. Ezeknek a szabályoknak a betartását 
ellenőrizheti az állategészségügyi hatóság és a jegyző is. A szabályok megszegése esetén 
az állattartást is meg lehet tiltani.  
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta. A rendeletmódosítás elfogadását szintén egyhangúan, 
7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot 
hozta: 
 
86/2012. (IX. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatát és rendeletmódosítását elfogadásra javasolta. 

 
 

11. Előterjesztés a SEFAG Zrt. által benyújtandó „Kalanderdő – Természetközeli 
élmények a Deseda környékén című pályázathoz szükséges együttműködési 
megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi határozatot hozták: 
 
87/2012. (IX. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a SEFAG Zrt. által benyújtandó „Kalanderdő – Természetközeli 
élmények a Deseda környékén” című pályázathoz szükséges együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta. 



 
12. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat által benyújtandó turizmusfejlesztési 

pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot 
hozta: 
 
88/2012. (IX. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Somogy Megyei Önkormányzat által benyújtandó turizmusfejlesztési 
pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról szóló előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolta. 

 
 

13. Előterjesztés a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány tevékenységéről 
Előterjesztő: Oláh Lajosné alpolgármester 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül egyhangúan elfogadták és az alábbi határozatot hozták: 
 
89/2012. (IX. 20.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány tevékenységéről szóló 
beszámoló határozati javaslatát elfogadta. 

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

 
 
 

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


