
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2013. január 17. napján a Kaposvári Polgármesteri Hivatal 
I. emelet T/103. számú tárgyalójában a Pénzügyi és  Vagyongazdálkodási Bizottsággal 
közösen megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Megjelentek: 
A megjelent bizottságit tagok nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként csatolt jelenléti ív  

tartalmazza. 

Az egyes napirendi pontokhoz meghívottak nem voltak. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a rendkívüli bizottsági ülésen megjelent bizottsági 
tagokat és a hivatal munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület 7 tagja 
közül az ülés kezdetekor 7 fő van jelen, így a rendkívüli bizottsági ülés határozatképes. 
Kérte, hogy a bizottság vegye fel a rendkívüli ülés napirendjére a jegyzőkönyv 2. számú 
mellékleteként csatolt meghívóban jelzett napirendi pontokat. 
 
A bizottság a rendkívüli ülés napirendjét egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2013. (I. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a rendkívüli ülés meghívóban jelzett napirendjét elfogadta. 

 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok tájékoztatta a bizottságot, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályai értelmében a bizottság 
ülésének jegyzőkönyvét 2013. január 1. napjától a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. Ezért 
javasolta, hogy dr. Csató László bizottsági tagot válassza meg a bizottság a jegykönyvek 
aláírására, távolléte esetén helyettesítésére pedig Dér Tamás bizottsági tagot. 
 
A bizottság a javaslattal egyetértve egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2013. (I. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a bizottsági jegyzőkönyvek aláírására dr. Csató László képviselőt, 
távolléte esetén helyette Dér Tamás bizottsági tagot megválasztotta. 

 
 
 



Napirend: 
 
1. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

3. Előterjesztés a Szivárvány Kultúrpalotában működő mozival kapcsolatos 157/2012. 
(IX. 27.) önkormányzati határozat módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 

 
4. Előterjesztés a településkép védelméről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
 

5. Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 

6. Előterjesztés a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító 
Okiratának módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 

 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság a rendeletmódosítás elfogadását egyhangúan, 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodással és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozta: 
 
3/2013. (I. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendeletmódosításnak 
elfogadását támogatta. 

 



2. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:  dr. Kéki Zoltán c. főjegyző 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Bendli Attila törvényességi referens kérte egy elírás javításával együtt a 
rendeletmódosítás elfogadását: a 4.§. első mondatában a melléklet számozása helyesen. 1. 
melléklet 2. melléklet helyett. 
 
dr. Csató László bizottsági tag megkérdezte, hogy az előterjesztésben jelzett módosítási 
javaslatnak mi a lényege, hogyan történik a lebonyolítása, mit kell érteni a 16.30-as zárás  
alatt? 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens elmondta, hogy a Közgyűlés tavaly októberben 
döntött a járási megállapodás elfogadásáról, melyben három parkolóhelyet biztosított a 
járási hivatalnak. Az előterjesztésben is erről a három parkolóhelyről van szó. 
 
Sallay Attiláné igazgató tájékoztatta a bizottságot, hogy a mélygarázs elsősorban a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak ingyenes parkolását biztosítja és csak a fennmaradó, 
ki nem használt helyeken van lehetőség arra, hogy maximum egy óra időtartamban a 
Polgármesteri Hivatalban ügyet intézők parkolhassanak. A mélygarázs most is zárva van 
16.30, vagyis munkaidő után, ez ezután sem lesz másként. 
 
A bizottság tagjai a rendeletmódosítás elfogadását a dr. Bendli Attila törvényességi 
referens által elmondott módosítással együtt egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi határozatot hozták: 
 
4/2013. (I. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló és 58/2010. (XI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendeletmódosításnak 
elfogadását az alábbi módosítással támogatta: 
 
A rendeletmódosítás 4.§-ának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
 
„A R. 1. melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:” 

 
 

3. Előterjesztés a Szivárvány Kultúrpalotában működő mozival kapcsolatos 157/2012. 
(IX. 27.) önkormányzati határozat módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot 
hozta: 
 



 
5/2013. (I. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Szivárvány Kultúrpalotában működő mozival kapcsolatos 
157/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozat módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

4. Előterjesztés a településkép védelméről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a rendeletmódosítás elfogadását  
egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és az 
alábbi határozatot hozták: 
 
6/2013. (I. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a településkép védelméről szóló előterjesztés rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül 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: 
 
7/2013. (I. 17.) 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 és rendelettervezetének 
elfogadását támogatta. 

 
 

6. Előterjesztés a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító 
Okiratának módosításáról 
Előterjesztő:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 



dr. Csató László bizottsági tag megkérdezte, hogy az alapító okirat 6. pontjában a 
„Somogy megye közigaz gatási területe” nem elírás –e? 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens elmondta, hogy nincs szó elírásról, a megyei 
jogú városnak megyei ellátási kötelezettsége van. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
8/2013. (I. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító 
Okiratának módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta. 

 
 
 

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

K. m. f. 
  
 
 
 
 dr. Szép Tamás dr. Csató László 
 tanácsnok bizottsági tag 


