
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 13. napján a Kaposvári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet T/103. számú tárgyalójában megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen volt: 5 fő a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a rendkívüli bizottsági ülésen megjelent bizottsági 
tagokat és meghívottakat. 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, hogy a 
bizottság vegye fel a rendkívüli ülés napirendjére a közterület rendeltetésétől eltérő célú 
használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság a rendkívüli ülés napirendjét egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
149/2012. (XII. 13.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága felvette a rendkívüli ülés napirendjére a közterület rendeltetésétől eltérő  
célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet  
módosításáról szóló előterjesztést. 

 
Napirend tárgyalása: 
 
1. 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 
 
Dér Tamás a kiosztott módosító javaslat szerint kérte a rendeletmódosítás elfogadását.  
Hangsúlyozta, hogy működő teraszokat szeretne a város, nem dohányzóhelyeket és 
raktárakat. 
 
dr. Dobos Pál megkérdezte: mitől függ, hogy valakinek a bérleti díja mérséklésre kerül –
e vagy sem. 
 
Sallay Attiláné igazgató elmondta, hogy minden esetben mérsékelni fogják a bérleti 
díjat, azonban ennek kategórikus kimondása a nemzeti vagyonról szóló törvény szigorú 
szabályai miatt nem lehetséges. Ezért kell a „mérsékelhető” szót használni a rendeletben, 
viszont aki kérelmezi a megjelölt időszakban a terasz létesítését, 50%-kal kevesebb bérleti 
díjat fizet. 



 
A bizottság a kiosztott javaslat szerint a rendeletmódosítás elfogadását egyhangúan, 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 
150/2012. (XII. 13.) 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 az alábbi módosítással támogatta: 
A rendeletmódosítás jelenlegi 2.§-ának számozása 3.§-ra módosuljon és a 
rendeletmódosítás egészüljön ki egy új 2.§-szal a következők szerint: 
 

„2.§ 
A R 2. mellékletének 3./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

/Közterület bérleti díjak/ 
„3./ VENDÉGLÁTÓ-IPARI ELŐKERT, VENDÉGLÁTÓ TERASZ 

a) I. övezet A:        735,-  Ft/m2/hó 
b) I. övezet B :     1.471,-  Ft/m2/hó 
c) I. övezet C, D:    1.288,-  Ft/m2/hó 
d) II. övezet:        551,-  Ft/m2/hó 
e) III/A övezet:     1.102,-  Ft/m2/hó 
f) III/B, C ; IV.;V övezet:       288,-  Ft/m2/hó 
g)  önkormányzati tulajdonú teraszok 
      március 15-től november 30-ig      735,-  Ft/m2/hó 

 
   3.1/  December 1-től március 14-ig tartó időszakban az előkertek és teraszok 

bérleti díja valamennyi övezetben 50 %-kal mérsékelhető.” 
 

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

 
 

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


