
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 27. napján a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet T/103. számú tárgyalójában megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen volt: 6 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a rendkívüli bizottsági ülésen megjelenteket. 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 a rendkívüli 
ülés napirendjére az alábbi előterjesztéseket: 
- előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról szóló 23/81991. (X. 1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról, 
- előterjesztés a COMPASS Egyesülettel kötendő foglalkoztatási célú együttműködési 

megállapodásról, 
- előterjesztés a helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek 

kialakítására és fejlesztésére kiírt pályázat (DDOP-2.1.3/B-12) önkormányzati önerejének 
biztosításáról,  

- kiegészítés az állami főépítész véleménye kapcsán a Kaposvár Építési Szabályzatának és  
Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításához. 

 
A bizottság a napirendet a kiegészítéssel együtt 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2012. (IX. 27.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága felvette a rendkívüli ülés napirendjére  
- a kitüntetések és díjak alapításáról szóló 23/81991. (X. 1.) önkormányzati rendelet  

módosításáról, 
- a COMPASS Egyesülettel kötendő foglalkoztatási célú együttműködési 

megállapodásról, 
- a helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek kialakítására és  

fejlesztésére kiírt pályázat (DDOP-2.1.3/B-12) önkormányzati önerejének 
biztosításáról  

szóló előterjesztéseket, valamint  
- az állami főépítész véleménye kapcsán szükséges kiegészítést a Kaposvár Építési 

Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításához. 

 



 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról szóló 23/81991. (X. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató  
 

2. Előterjesztés a COMPASS Egyesülettel kötendő foglalkoztatási célú együttműködési 
megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
3. Előterjesztés a helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek 

kialakítására és fejlesztésére kiírt pályázat (DDOP-2.1.3/B-12) önkormányzati 
önerejének biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

4. Kiegészítés a Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításához 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 

 
 
Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról szóló 23/81991. (X. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató  
 
dr. Nadrai Norbert igazgató elmondta, hogy az emlékérem elő lapja domborműves  
plasztika, melyen az 1956-os forradalom jelképeként a lyukas zászló, előtte egy magyar 
címert tartó női kéz jelenik meg. Hátlapja domború szöveg az éremmegnevezéssel, a 
kitüntetett nevével és az aktuális évszámmal. Az emlékérem 9-10 cm átmérőjű, bronzból 
készül, Gera Katalin munkája. 
 
A bizottság a rendeletmódosítást egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
91/2012. (IX. 27.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. 
(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés 
rendeletmódosítását elfogadásra javasolta. 

 
 



2. Előterjesztés a COMPASS Egyesülettel kötendő foglalkoztatási célú együttműködési 
megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslatot egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a következő határozatot 
hozta: 
 
92/2012. (IX. 27.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a COMPASS Egyesülettel kötendő foglalkoztatási célú együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta. 

 
 

3. Előterjesztés a helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek 
kialakítására és fejlesztésére kiírt pályázat (DDOP-2.1.3/B-12) önkormányzati 
önerejének biztosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 
Dér Tamás felvetette, hogy a turisztikai desztináció menedzsment kifejezés helyett 
másikat kellene találni, használni, amit mindenki megért. 
 
Sallay Attiláné igazgató úgy gondolta, hogy ha igény van rá, egy felterjesztéssel 
kezdeményezni lehet ennek megváltoztatását. 
 
A kezdeményezéssel a bizottság egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyetértett. A határozati javaslat elfogadását a bizottság szintén 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan támogatva az alábbi 
határozatot hozta: 
 
93/2012. (IX. 27.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek 
kialakítására és fejlesztésére kiírt pályázat (DDOP-2.1.3/B-12) önkormányzati 
önerejének biztosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra 
javasolta. 
 
Egyúttal felkéri a Jegyzőt, hogy kezdeményezze az illetékesek felé a „turisztikai 
desztináció menedzsment” kifejezés megváltoztatását. 

 
 

4. Kiegészítés a Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításához 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 



 
Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész szóbeli előterjesztésében ismertette az 
állami főépítész előző nap érkezett végleges záró véleményét.  
Ennek egy részével az előterjesztő is egyetértett, eszerint a rendeletben hat helyen (a 4.§-
ban, az R. 97.§. (1) bekezdésének d.) pontjában, az 5.§-ban, az R. 98.§. (3) bekezdésének 
c.) pontjában, a 6.§-ban, az R. 99.§. (3) bekezdés c.) pontjában, a 7.§-ban, az R. 100.§. (3) 
bekezdésének c.) pontjában, a 8.§-ban, az R. 101.§. (2) bekezdésének g.) pontjában és a 
9.§-ban az R. 102.§. (2) bekezdésének g.) pontjában) szereplő „a bruttó alapterület 

számításánál figyelembe kell venni a pincét, az alagsort és a telepszint alatti építményt 

is” szövegrész helyébe „a megengedet legnagyobb szintterület 180 m2, és az  

építményszintek bruttó alapterülete egyenként nem haladhatja meg a 60 m2-t”  
szövegrész lépne. Kérte a bizottságtól ezen módosítások támogatását. 
 
A bizottság a módosítások elfogadását egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozta: 
 
94/2012. (IX. 27.) 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 rendeletmódosítását további módosításokkal javasolta elfogadásra az 
alábbiak szerint: 
 
A rendeletmódosítás 4.§-ában az R. 97.§. (1) bekezdésének d.) pontja, az 5.§-ában az 
R. 98.§. (3) bekezdésének c.) pontja, a 6.§-ában az R. 99.§. (3) bekezdés c.) pontja, a 
7.§-ában az R. 100.§. (3) bekezdésének c.) pontja, a 8.§-ában az R. 101.§. (2) 
bekezdésének g.) pontja és a 9.§-ában az R. 102.§. (2) bekezdésének g.) pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 

 
„a megengedet legnagyobb szintterület 180 m2, és az építményszintek bruttó 
alapterülete egyenként nem haladhatja meg a 60 m2-t”. 

 
 

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

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


