
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2012. december 6. napján a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet T/103. számú tárgyalójában megtartott üléséről. 
 
Jelen volt: 6 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent bizottsági tagokat és 
meghívottakat. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 7 tagja közül az ülés  
kezdetekor 6 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes. Kérte, hogy a bizottság vegye 
fel napirendjére a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével kapcsolatos 
feladatok ellátásáról, a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. 
(X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról,  valamint a fizetőparkolók üzemeltetéséről 
szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló kiosztott 
előterjesztéseket. 
 
A bizottság a napirendet a kiegészítéssel együtt 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
122/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága felvette napirendjére a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás 
megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, a kitüntetések és díjak alapításáról 
és adományozásáról szóló 23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
valamint a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztéseket. 

 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Takáts Gyula Megyei 

és Városi Könyvtár fenntartásának átvételéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

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

 
3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési 

koncepciójáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 



 
 

4. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
5. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló rendelet 

megalkotásáról és tájékoztató a távhőszolgáltatási díjak alakulásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

 
6. Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjainak 

módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

7. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
megalkotásáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester, dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
8. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

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

 
9. Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 

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

10. Beszámoló a humánszolgáltatási társulási megállapodások felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
11. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. 

(X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

12. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével kapcsolatos 
feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 

13. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
 



14. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 

 
15. Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 80/2008. (XII. 15.) önkormányzati 

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

 
16. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 

ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

 
17. Előterjesztés a háziorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról és az ehhez 

kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

 
18. Előterjesztés a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 

alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

 
19. Előterjesztés az óvodák alapító okiratainak módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 

 
20. Előterjesztés az egyes önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények állami 

fenntartásba adásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh-Rózsás Erzsébet általános iskolai ügyintéző 

 
21. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 

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

 
22. Előterjesztés a kaposvári 4365/1 hrsz-ú, valamint a kaposvári 4364/9 hrsz-ú 

ingatlanból 2,5 ha nagyságú terület értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
23. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Rippl-Rónai  

Emlékmúzeum térítésmentes tulajdonba, a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 
által használt Kaposvár, Fő  u. 10. szám alatt lévő ingatlanrészek, valamint a Taszári 
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok ingyenes használatba adásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 



 
24. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 

 
25. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 

Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
26. Előterjesztés a MÁV terület alatt lévő Baross Gábor utcai csapadékvíz-elvezető 

rendszerről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Takáts Gyula Megyei 

és Városi Könyvtár fenntartásának átvételéről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális ügyintéző elmondta, hogy az egyeztetések 
folyamatban vannak. A Somogy Megyei Intézményfenntartó Központtal kötendő 
megállapodás több pontjának módosítását is kezdeményezte a város, a másik fél 
álláspontját még nem ismerik. Az alapító okiratokhoz a kulturális miniszter egyetértése is 
szükséges. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok kifogásolta, hogy a múzeum esetében leltár nélkül vesz át a 
város mindent. Sok műtárgy, pl. festmény is kihelyezésre került közintézményekhez, 
hogyan lehet követni, hogy ki a felelős, ha ezek közül eltűnik valami. 
 
Horváth Szilvia, a múzeum igazgatóhelyettese elmondta, hogy az leltározandó anyag 
olyan hatalmas, hogy a tételes átvétel akár több hónapot is igénybe vehet, ezért a 
december 15-i határidőre történő leltár szerinti átvétel lehetetlen lenne. 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális ügyintéző tájékoztatta a bizottságot, hogy bár a 
múzeumi tárgyak között vannak nagyobb és kisebb értékűek, ilyen szempontból nem lehet  
különbséget tenni közöttük. 1,5 milliónál több kőlelet van jelenleg a raktárakban. A 
múzeumnak naprakész nyilvántartása van a képző- és iparművészeti tárgyakról. A 
kihelyezett műtárgyakról minden esetben kölcsönszerződéssel rendelkezik a múzeum. 
 
Horváth Katalin, a könyvtár igazgatója felhívta a bizottság figyelmét arra, hogy a 
könyvtár nemcsak városi feladatokat lát el, hanem megyei feladatokat is el kell látnia. 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 



 
123/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Takáts Gyula Megyei 
és Városi Könyvtár fenntartásának átvételéről szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül 4 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül támogatták. A rendeletmódosítás  
elfogadását szintén 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül támogatva 
a következő határozatot hozták: 
 
124/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának és rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

3. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési 
koncepciójáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozat javaslat elfogadását 4 igen szavazattal, 
2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 
125/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepciójáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

4. Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendeletmódosítás elfogadását  
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a 
következő határozatot hozták: 
 



 
 
126/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az élelmezési nyersanyagnormák módosításáról szóló előterjesztés 
rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló rendelet 
megalkotásáról és tájékoztató a távhőszolgáltatási díjak alakulásáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
Erős György irodavezető tájékoztatta a bizottságot, hogy a törvény szerint a megyei jogú 
város kötelezettsége a megye területén a szolgáltatás biztosítása. A korábbi megyei 
rendelettel került összedolgozásra a városi rendelet azon területekre vonatkozóan, 
amelyek a szolgáltatóval szerződést kötöttek. A rendelet díjmegállapítást nem tartalmaz, 
mivel a díjakat és a szakmai feltételeket szabályozó végrehajtási rendeletek még nem 
jelentek meg. 
Kérte a bizottságot, hogy a kiegészítő előterjesztés rendelettervezetét tárgyalja meg és  
támogassa a bizottság. 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta. A rendelettervezet elfogadását szintén egyhangúan, 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot 
hozta: 
 
127/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló rendelet 
megalkotásáról és tájékoztató a távhőszolgáltatási díjak alakulásáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának és a kiegészítő előterjesztés 
rendelettervezetének elfogadását támogatta. 

 
 

6. Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjainak 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását 4 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül, a rendelettervezet elfogadását szintén 
4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi 
határozatot hozták: 
 
 
 
 



128/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a települési szilárd hulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjainak 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának és 
rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

7. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
megalkotásáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester, dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens elmondta, hogy a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság egy módosító és egy pontosító javaslatot támogatott a 
rendelettervezethez. Ezek szerint a R. 18.§. (2) bekezdésének első mondatában 8 nap 
helyett 12 nap szerepeljen, illetve a R. 23.§. (7) bekezdésében tévesen szereplő (5) 
bekezdés helyett (6) bekezdés szerepeljen. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták. A Közgyűlés szmsz-ével kapcsolatos két 
módosító javaslatot a bizottság egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta. A módosító javaslatokkal együtt a közgyűlési szmsz 
elfogadását a bizottság szintén egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta. A bizottság az előterjesztés többi rendeletmódosítását és a 
közösségellenes magatartásokról szóló rendelet hatályon kívül helyezését szintén 6 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan támogatva az alábbi 
határozatot hozta: 
 
129/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
megalkotásáról, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelettervezet (R) elfogadását az alábbi módosításokkal támogatta: 
a.) A R. 18.§. (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 

„(2)  A Közgyűlés tagjai és a meghívottak részére az ülés munkatervben szereplő 
előterjesztéseit a Közgyűlés ülése előtt tizenkét nappal – a bizottság elé 
nem kerülő előterjesztéseket és a meghívót négy nappal – elektronikusan 
hozzáférhetővé kell tenni.” 

b.) A R. 23.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„(7) A (6) bekezdés c-d) pontja a Közgyűlés tagjával szemben nem 
alkalmazható.” 

 
Az előterjesztés többi rendeletmódosításának és a tiltott közösségellenes 
magatartásokról szóló rendelet hatályon kívül helyezésének elfogadását  
támogatta. 



8. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens egy pontosítással kérte a határozati javaslat és a 
Polgármesteri Hivatal Szmsz-ének elfogadását. Az Szmsz 2. számú melléklete 5.6. 
pontjának második fél mondata a 4.3. pontba kerüljön át, tartalmilag ugyanis ide 
illeszkedik. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozattal támogatták: 
 
130/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását az alábbi 
módosításokkal támogatta: 
 
a.) Az Szmsz 2. számú mellékletének 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés  

lépjen: 
„4.3. A Vagyongazdálkodási Iroda feladatkörében – a történelmi belvárost érintő 

beruházások és a politikai célú rendezvények kivételével – a közterület 
használati szerződések tekintetében, valamint az iroda feladatkörébe tartozó, 
a polgármester átruházott hatáskörében hozott határozatainak hiteles  
kivonatai tekintetében az irodavezető, akadályoztatása esetén a kijelölt 
helyettes. 

 
b.) Az Szmsz 2. számú mellékletének 5.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés  

lépjen: 
„5.6. A Marketing és Turisztikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott 

határozatai tekintetében a bizottsági titkár, akadályoztatása esetén a 
helyettesítésére kijelölt ügyintéző önállóan ír alá.” 

 
 

9. Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
dr. Nadrai Norbert igazgató tájékoztatta a bizottságot, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok az előterjesztést megtárgyalták és a határozati javaslat elfogadását  
támogatták. 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 5 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi határozatot 
hozták: 
 
 



131/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását  
támogatta. 

 
 

10. Beszámoló a humánszolgáltatási társulási megállapodások felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan 
támogatták, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozták: 
 
132/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a humánszolgáltatási társulási megállapodások felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

11. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. 
(X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
dr. Nadrai Norbert igazgató röviden ismertette a kiosztott előterjesztés tartalmát. Az 
elismerő címrő l a Közgyűlés dönt, de átadására nem a Város Napján kerülne sor. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett, de megjegyezte, 
hogy nem szerencsés háromhavonta módosít gatni a kitüntetési rendeleten, a 
kitüntetéseket és a díjakat egységesen, egy elképzelés mentén kellene kezelni. 
 
A bizottság a rendeletmódosítás elfogadását egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 

133/2012. (XII. 06.) 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 
rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

12. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével kapcsolatos 
feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 



 
dr. Bendli Attila törvényességi referens röviden ismertette a kiosztott előterjesztés 
tartalmát. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 
az alábbi határozattal 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták: 
 
134/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével kapcsolatos 
feladatok ellátásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 
13. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslatot egyhangúan, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 
135/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi tevékenységével 
kapcsolatos beszámolót elfogadta. 
 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő: azonnal  

 
 

14. Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
 
A bizottság tagjai a rendeletmódosítás elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan 
támogatták, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozták: 
 
136/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának 
jóváhagyásáról szóló előterjesztés rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 
 



 
15. Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 80/2008. (XII. 15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan támogatva a rendeletmódosítás  
elfogadását 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
137/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az idegenforgalmi adóról szóló 80/2008. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendeletmódosításának elfogadását  
támogatta. 

 
 

16. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális 
ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
 
A bizottság tagjai a rendeletmódosítás elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül 
egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozattal 
támogatták: 
 
138/2012. (XII. 06.) 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. 

 
 

17. Előterjesztés a háziorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról és az ehhez 
kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
139/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a háziorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról és az ehhez 
kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 



 
18. Előterjesztés a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 

alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan 
támogatták, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozták: 
 
140/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
 

19. Előterjesztés az óvodák alapító okiratainak módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin irodavezető 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 5 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 
hozta: 
 
141/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az óvodák alapító okiratainak módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

20. Előterjesztés az egyes önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények állami 
fenntartásba adásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Balogh-Rózsás Erzsébet általános iskolai ügyintéző 
 
dr. Csató László megkérdezte, hogy az alapító okirat 18.) pontjában miért nem az  
önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló új rendelet szerepel, hanem a régi 
vagyonrendelet? 
 
Sárdi Zoltánné óvodai ügyintéző elmondta, hogy elírás az előterjesztésben és a csatolt 
alapító okiratban is a régi vagyonrendeletre hivatkozás. 
 
dr. Csató László kérte a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a 
jelzett elírás javításra kerüljön. 
 
 
 



A határozati javaslat elfogadását a kért módosítással együtt a bizottság egyhangúan, 5 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot 
hozta: 
 
142/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az egyes önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények állami 
fenntartásba adásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását az  
alábbi módosítással támogatta: 
 
A határozati javaslat 8/l. pontja helyébe a következő rendelkezés lépjen: 
„l.) A 18.) pont helyébe a következő szöveg lép: 

„18.) A vagyon feletti rendelkezés: 
A vagyonnal való gazdálkodás során az önkormányzati 
vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
kell eljárni.”” 

 
 

21. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megjegyezte, hogy még most is van olyan terasz, amelyik 
nincs lebontva. 
 
Sallay Attiláné igazgató elmondta, hogy lehet teraszt télen is üzemeltetni, szerződést kell 
rá kötni. Az előterjesztésben szereplő módosítás célja, hogy működő teraszok legyenek a 
városban, ne olyanok, amelyek tárolási célt szolgálnak. 
 
A bizottság tagjai a rendeletmódosítás elfogadását egyhangúan, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
143/2012. (XII. 06.) 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 rendeletmódosításnak elfogadását támogatta. 

 
 

22. Előterjesztés a kaposvári 4365/1 hrsz-ú, valamint a kaposvári 4364/9 hrsz-ú 
ingatlanból 2,5 ha nagyságú terület értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 
A határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül a bizottság egyhangúan, 5 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta: 



 
144/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a kaposvári 4365/1. hrsz-ú, valamint a kaposvári 4364/9. hrsz-ú 
ingatlanból 2,5 ha nagyságú terület értékesítéséről szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

23. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Rippl-Rónai  
Emlékmúzeum térítésmentes tulajdonba, a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 
által használt Kaposvár, Fő  u. 10. szám alatt lévő ingatlanrészek, valamint a Taszári 
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok ingyenes használatba adásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 
Sallay Attiláné igazgató tájékoztatta a bizottságot, hogy a Somogy Megyei 
Önkormányzat közgyűlése megtárgyalta a megállapodást és a múzeum által használt Fő u. 
10. szám alatti ingatlanrészekre vonatkozó használati megállapodásba egy plusz pontot 
javasoltak és fogadtak el.  Eszerint a megállapodás bármelyik fél részéről indokolás i 
kötelezettség nélkül, a naptári év végére rendes felmondással, 6 hónapos felmondási idő  
elteltével felmondható. Ezt az előterjesztő is javasolja támogatni. 
 
dr. Dobos Pál megkérdezte, hogy ha a megye holnap felmondaná a megállapodást, a 
múzeumot a város el tudja –e helyezni? 
 
Sallay Attiláné igazgató elmondta, hogy a felek már megállapodtak, erre nem lehet  
számítani. Ingyen adják az ingatlant, nem pénzért, vagy így fogadjuk el, vagy nem jön 
létre a megállapodás. 
 
A bizottság a kiegészítéssel együtt a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta: 
 
145/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Rippl-Rónai  
Emlékmúzeum térítésmentes tulajdonba, a Somogy Megyei Múzeumok 
Igazgatósága által használt Kaposvár, Fő u. 10. szám alatt lévő ingatlanrészek, 
valamint a Taszári Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok ingyenes 
használatba adásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását az  
alábbi módosítással támogatta:  
 
A határozati javaslat 2. pontjában jelzett, a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 
által használt ingatlanrészre vonatkozó térítésmentes használati jogot alapító 
megállapodás 11.) és 12.) pontok számozása 12.) és 13.) pontokra módosuljon, és a 
megállapodás egy új 11.) ponttal egészüljön ki a következők szerint: 
 



„11.)  Felek megállapodnak abban, hogy a 7.) ponton túl e megállapodás 
bármelyik fél részéről indokolási kötelezettség nélküli, a naptári év végére 
történő rendes felmondással (egyoldalú, írásbeli nyilatkozat) 6 hónapos 
felmondási idő elteltével felmondható.” 

 
 

24. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Hartner Rudolf városgondnokság-vezető 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy heti bérlet vásárlását miért nem teszi 
lehetővé a város valamennyi parkolóra vonatkozóan. 
 
Hartner Rudolf városgondnokság-vezető elmondta, hogy a közgyűlés azokon a 
területeken gondolta és támogatta a heti bérlet bevezetését, ahol személyes kapcsolatok 
vannak. A heti bérlet bevezetése valamennyi parkolóra döntés kérdése, de sok szempontot 
kell mérlegelni, pl. hogy nem csökken –e a heti bérlet bevezetésével a havi, illetve a 
negyedéves, éves bérletvásárlási kedv. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok javasolta az I. övezetben 2.500,-Ft-ban, a II. övezetben 
2.200,-Ft-ban meghatározni a heti, valamennyi parkolóra használható bérlet árát. 
 
A bizottság a módosító javaslatot 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta. A módosítással együtt a rendeletmódosítás elfogadását szintén egyhangúan, 5 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 
hozta: 
 
146/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a fizetőparkolók üzemeltetésétől szóló 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendeletmódosításának 
elfogadását az alábbi módosítással támogatta: 
 
A rendeletmódosítás 1.§-ában a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 
17.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 2/b.) pontjára vonatkozóan a bérletek 
árát meghatározó táblázat helyébe az alábbi táblázat lépjen: 
 

 Bérletárak Ft-ban 

 Általános, 
valamennyi 
parkolóra 

használható 

Egy 
meghatározott 
fizetőparkolóra 

használható 
I. övezet   
Heti: 2.500,- 1.800,- 
Havi: 9.300,- 6.900,- 
Negyedéves: 26.600,- 19.900,- 
Féléves: 51.600,- 38.800,- 



Éves: 93.000,- 69.000,- 
II. övezet   
Heti: 2.200,- 1.600,- 
Havi: 7.400,- 5.500,- 
Negyedéves: 21.000,- 16.100,- 
Féléves: 40.500,- 31.100,- 
Éves: 74.000,- 55.000,- 

 
 

25. Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 
A bizottság tagjai a rendeletmódosítást kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták a következő határozattal: 
 
147/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az átruházott hatáskörben felhasználhat Támogatási Keretek és a 
Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendeletmódosításának elfogadását  
támogatta. 

 
 

26. Előterjesztés a MÁV terület alatt lévő Baross Gábor utcai csapadékvíz-elvezető 
rendszerről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta: 
 
148/2012. (XII. 06.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a MÁV terület alatt lévő Baross Gábor utcai csapadékvíz-elvezető 
rendszerről 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 


