
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2013. február 21. napján a Kaposvári Polgármesteri Hivatal 
I. emelet T/103. számú tárgyalójában megtartott üléséről. 
 
Megjelentek: 
A megjelent bizottsági tagok és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként 

csatolt jelenléti ív tartalmazza. 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte a 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 bizottsági ülés határozatképes. 
Kérte, hogy a bizottság vegye fel az ülés napirendjére a meghívóban jelzett napirendi 
pontokon túl a közterület elnevezéséről, az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára 
szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2013. évben érvényesítendő 
minimális bérleti díjak megállapításáról és a Kaposvár TISZK Kft. ingó- és ingatlan 
vagyonának a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes használatba 
adásáról, illetve a Kft. további működtetéséről szóló előterjesztéseket. 
 
A bizottság az ülés napirendjét - elfogadva a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolt 
meghívóban jelzett napirendi pontokon túl a kiegészítést is - egyhangúan, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2013. (II. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága felvette az ülés napirendjére az alábbi előterjesztéseket: 
- közterület elnevezéséről, 
- az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb 

bérlemények hasznosítása esetén 2013. évben érvényesítendő minimális bérleti díjak 
megállapításáról, 

- a Kaposvár TISZK Kft. ingó- és ingatlan vagyonának a Klebelsber g 
Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes használatba adásáról, illetve a 
Kft. további működtetéséről. 

 
 
Napirend: 
 
1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

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

 
2.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 

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



 
3.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 

megalkotásáról, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 

 
4.) Előterjesztés törvényességi észrevételről 

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

 
5.) Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, 

a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/20001. 
(XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Kovács Katalin társulás-vezető  

 
6.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 

ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2013. évben érvényesítendő 
minimális bérleti díjak megállapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
 

7.) Előterjesztés Kaposvár intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 
kapcsán településfejlesztési döntés meghozataláról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 

 
8.) Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési 

intézmények átadás-átvételével kapcsolatosan kötendő használati és vagyonkezelési 
szerződésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
9.) Előterjesztés a Köznevelési Szerződések elfogadásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 

 
10.) Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

 
11.) Előterjesztés a 2013. évi kiemelt városi rendezvények programjáról és  

költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 

 
12.) Előterjesztés az óvodák alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 

 



13.) Előterjesztés a Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE-vel 
kötendő 5 évre szóló megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sport referens 

 
14.) Előterjesztés a Kaposvár TISZK Kft. ingó- és ingatlan vagyonának a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes használatba adásáról, illetve 
a Kft. további működtetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

15.) Előterjesztés közterület elnevezéséről 
Előterjesztő: Pintér Attila tanácsnok 
 

16.) Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2013. évi 
munkatervéről 
Előterjesztő: dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik: dr. Gróf Regina bizottsági titkár 
 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

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

(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Erős György gazdasági ügyintéző elmondta, hogy a bizottságok megtárgyalták és a 
közgyűlésnek elfogadásra javasolták mind a határozati javaslatot, mind a 
rendeletmódosítást. Az ülés előtt kiosztásra került a rendeletmódosításhoz az előterjesztő 
által javasolt kiegészítés, kérte ezzel együtt annak elfogadását. 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását 6 igen szavazattal, 
1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta. A rendeletmódosítás elfogadását a 
kiosztott (és a jegyzőkönyv 3. számú mellékleteként csatolt)  kiegészítéssel együtt szintén 6 
igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül támogatva a bizottság a 
következő határozatot hozta: 
 
13/2013. (II. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 
A rendeletmódosítás elfogadását az alábbi kiegészítésekkel támogatta: 

1. A Szántó u. 5. szám alatti irodaépületben kazán cserére 587 e Ft előirányzat 
biztosítása a lakás, nem lakás ingatlanok felújítási kiadásai új induló keret e 
terhére. 

2. A Szent Imre u. 14. számú épület szennyvízrendszerének tisztítására 114 e Ft 
biztosítása a lakás, nem lakás ingatlanok felújítási kiadásai új induló keret e 
terhére. 



3. A Kaposfüredi Részönkormányzat kerete terhére 18 e Ft biztosítása a Tar 
Csatár Központi Óvoda részére (1. sz. melléklet 119. sor + 18 e Ft,  
céltartalék - 18 e Ft). 

4. A Toponári Részönkormányzat kerete terhére 20 e Ft-tal a polgármesteri 
keret megemelése. 

5. A felhalmozási célú kamatkiadások összegének 10.683 e Ft-tal történő 
megemelése az élelmezési céltartalék egyidejű csökkentése mellett. 

 
 
2.) Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását  
egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták. A 
rendelettervezet elfogadását 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
támogatva a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
14/2013. (II. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának és 
rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

3.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 
megalkotásáról, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Csató László bizottsági tag megkérdezte, hogy az önkormányzatnak van – e 
állattartási rendelete, a köz gyűlésnek van –e joga állattartási övezetek kijelölésére? 
 
dr. Matula Attila irodavezető elmondta, hogy az állattartási rendelet továbbra is  
hatályban van, bár tartalmában jelentős csökkentést szenvedett, mivel a haszonállatokkal 
kapcsolatos szabályozás kikerült az önkormányzat hatásköréből. Kutyát, macskát lehet 
tartani, ezekre számszerű a korlátozás, állattartási övezetek tudomása szerint nincsenek. 
 
dr. Csató László bizottsági tag javasolta, hogy ha nincsenek állattartási övezetek, akkor 
a közösségi együttélés alapvetői szabályairól szóló rendelettervezet 4.§. (1) bekezdésének 
bevezető mondatrésze maradjon el, mivel ez az állattartási övezetekre hivatkozik. 
Egyúttal jelezte, hogy a rendelettervezet 15.§. (1) bekezdése ütközik a bizottság által is  
tárgyalandó köztisztasági rendeletmódosítással. Ezen rendeletmódosítás előírja, hogy a 
kukákat a szállítás napján reggel 6 óráig lehet kihelyezni. Jelenleg az előző nap 18.00 óra 
utáni kihelyezés az előírás. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 
rendelettervezet is az előző nap 18 óra előtti kihelyezést jelöli meg sértő magatartásnak. 



 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megjegyezte, hogy néhány társasháznál fizikailag lehetetlen 
a nagyobb kukák mozgatása. Ezen esetekben kérelemre méltányosságból felmentést 
lehetne adni. 
 
dr. Matula Attila irodavezető elmondta, hogy ez a rendelettervezet bizonyos, a 
közösségi együttélés alapvetői szabályait sértő magatartások szankcionálásáról szól, a 
tanácsnok által javasoltak nem ebbe a rendeletbe illenek. 
 
dr. Bendli Attila irodavezető rámutatott, hogy a tanácsnok által javasoltakról a jelenlegi 
hulladéktörvény tartalmaz szabályozást. 
 
Pintér Attila bizottsági tag utalt az 5.§. (2) bekezdésére, mely kimondja, hogy mely  
parkokba nem lehet besétálni kutyával. Ennek betartása azt jelenti, hogy a belvárosban 
nem lehet kutyát sétáltatni. A belvárosi parkoktól viszont meglehetősen messze van 
kutyafuttató hely. Javasolta a tiltást a parkok területe helyett a parkok zöld- és virágos  
felületeire korlátozni. 
 
(dr. Ozsváth Ferenc bizottsági tag távozott a bizottsági ülésről.) 

 
dr. Matula Attila irodavezető időközben megnézte az állattartási rendeletet és 
elmondta, hogy a város belterülete az állattartási rendelet szerint jelenleg is övezetekre 
osztott, az övezeti besorolást a rendelet melléklete tartalmazza. 
 
dr. Csató László bizottsági tag visszavonta módosító javaslatát. 
 
A bizottság Pintér Attila bizottsági tag módosító javaslatát egyhangúan, 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta. A módosítással együtt a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelettervezet elfogadását a bizottság 
egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta. A 
határozati javaslatot a bizottság 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az  
SzMSz módosításáról szóló rendelet elfogadását szintén 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta: 
 
15/2013. (II. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 
megalkotásáról, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának és az Szmsz módosításának 
elfogadását támogatta. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 
rendelettervezet elfogadását azzal a módosítással támogatta, hogy az 5.§. (2) 
bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
 
„(2) Aki ebet a Berzsenyi park, a Színház park, a Rippl-Rónai park, a Jókai liget, a 

Gábor Andor téri park, az Európa park, a Nagy Imre park és a Városliget zöld- 
vagy virágos felületére bevisz, vagy bevezet, közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást követ el.” 

 
 



 
 

4.) Előterjesztés törvényességi észrevételről 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató  
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
dr. Nadrai Norbert igazgató röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Külön felhívta 
a figyelmet arra, hogy a jogalkotásról szóló törvény szerint a közgyűlésnek nincs arra 
lehetősége, hogy 2013. február 28-ai ülésén a már hatályát vesztett önkormányzati 
rendeletét módosítsa vagy hatályon kívül helyezze. A vitatott önkormányzati rendeleti 
szabályozás visszamenőleges hatályú megsemmisítésére a Kúria Önkormányzati 
Tanácsának van lehetősége. 
 
dr. Farkas Géza bizottsági tag megkérdezte, hogy milyen hátránya származik a városnak 
abból, ha teljesíti a törvényességi felhívásban foglaltakat. Ha nem származik hátránya, 
miért nem javasolja az előterjesztő elfogadni? 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens elmondta, hogy Kaposvár esetében a 
közszolgáltatást végző cég saját tulajdonú. Ha a cég a hulladékgazdálkodás i 
közszolgáltatási díjakból nem tudja a tevékenységét ellátni, akkor a közszolgáltatást 
megrendelő önkormányzatnak kell a különbözetet megfinanszíroznia. A városnak ilyen 
szempontokat is figyelembe kell vennie. Mivel a város edényzetenként eltérő mértékű 
emelést hajtott végre, átlagosan az emelés mértéke nem egészen 10% április és december 
vonatkozásában. Az önkormányzatnak azt a díjtételt kell alkalmaznia bruttó 4,2%-kal 
megemelt mértékben, ami az önkormányzat rendeletében 2012. december 31-én volt. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy 2012. december 31-én fizetett –e valaki 
emelt díjat? 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens tudomása szerint a díjemelés óta a KVG Zrt. 
még számlát nem bocsátott ki. 
 
(dr. Ozsváth Ferenc bizottsági tag visszatért a bizottsági ülésre.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy van –e valamilyen kötelessége a 
kormányhivatalnak a közgyűlés elutasító határozata esetén? 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens elmondta, hogy a kormányhivatal a közgyűlés 
elutasító válasza esetén eldöntheti, hogy a Kúriához fordul –e vagy sem. Nyilván 
előzőleg ők is tájékozódni fognak a többi kormányhivatal gyakorlatáról. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
16/2013. (II. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a törvényességi észrevételről szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 



5.) Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, 
a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/20001. 
(XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik: Kovács Katalin társulás-vezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
Pintér Attila bizottsági tag a rendeletmódosítás 11.§-a kapcsán megkérdezte, hogy a 
társasházi vagy lakásszövetkezeti közösség tekinthető –e ingatlantulajdonosnak? 
 
dr. Bendli Attila törvényességi referens elmondta, hogy a kérdéses 11.§-ban szereplő  
R. 29.§. (1) bekezdése egy szó kivételével megegyezik a hatályos rendeletben évek óta 
szereplő szabállyal. Az egyetemleges szó kerül ki belőle. Törvényességi felhívással a 
kormányhivatal ezen szabály vonatkozásában nem élt. Az ingatlantulajdonos fogalmát a 
hulladékgazdálkodásról szóló törvény határozza meg. 
 
dr. Csató László bizottsági tag javasolta a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
szóló rendelettel összhangban meghatározni a gyűjtőedények kihelyezésének idejét. A 
rendeletmódosítás 7.§-ában „a megelőző nap tizennyolc órától” megfogalmazást 
javasolta. 
 
A bizottság a módosító javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta. A módosítással együtt a rendeletmódosítás elfogadását 6 
igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatva a következő  
határozatot hozta: 
 
17/2013. (II. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
szóló 54/20001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés rendeletmódosításának elfogadását azzal a módosítással támogatta, 
hogy a rendeletmódosítás 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
 
„7.§. A R. 21.§. (1) bekezdése a következő szöveggel egészül ki: 

„A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon reggel 
hat és este húsz óra között végzi. Az ürítés, a szállítás és a gyűjtés napját a 
közszolgáltató állapítja meg. A gyűjtőedényt – tartósan a közterületre kihelyezett 
konténerek kivételével – a szállítás napját megelőző nap tizennyolc órától lehet 
kihelyezni a közterületre reggel hat óráig. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék 
elszállításának napján az elszállítást követően az edényzet tárolási helyre történő 
visszahelyezése.”” 

 
 

6.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2013. évben érvényesítendő 
minimális bérleti díjak megállapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 



 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül támogatták a határozati javaslat elfogadását  
egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül. A rendeletmódosítás  
elfogadását szintén 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan 
támogatva az alábbi határozatot hozták: 
 
18/2013. (II. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása esetén 2013. évben 
érvényesítendő minimális bérleti díjak megállapításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának és rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 

 
 

7.) Előterjesztés Kaposvár intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 
kapcsán településfejlesztési döntés meghozataláról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság kérdés, hozzászólás nélkül 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan támogatta és a következő  
határozatot hozta: 
 
19/2013. (II. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 
kapcsán településfejlesztési döntés meghozataláról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

8.) Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési 
intézmények átadás-átvételével kapcsolatosan kötendő használati és vagyonkezelési 
szerződésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Sallay Attiláné igazgató elmondta, hogy az előterjesztés készítésének időszakában még 
nem sikerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti 
Tankerületével egyeztetni, időközben azonban a véleményük megérkezett. Ennek 
megfelelően a módosításokról készült egy javaslat, mely az ülés előtt kiosztásra került.  
Az előterjesztő kéri ezzel együtt elfogadni a határozati javaslatot. 
 
A bizottság tagjai a kiosztott (és a jegyzőkönyv 4. számú mellékleteként csatolt)  módosító 
javaslatokkal együtt a határozati javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi határozatot hozták:  
 
 



 
 
20/2013. (II. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési 
intézmények átadás-átvételével kapcsolatosan kötendő használati és 
vagyonkezelési szerződésekről szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 
 
A határozati javaslat elfogadását az alábbi módosításokkal támogatta: 
A határozati javaslat 1.) pontjában szereplő használati szerződés elfogadását az 
alábbi módosításokkal támogatta: 
2. pont egészüljön ki az alábbi mondattal: 

„Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával meghatalmazza a KIK-et, 
hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel, illetve törléssel kapcsolatos 
eljárásban teljes jogkörrel képviselje az ingatlanügyi hatóság előtt.” 

3. pont egészüljön ki az alábbi mondattal: 
„A KIK a használat tárgyát képező vagyonelemeket kizárólag az 
intézmény(ek), valamint a tankerület feladatainak ellátására, iskolai 
rendezvények megtartására a jelen szerződésben szabályozott módon 
használhatja.” 

4. b) pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a KIK által kapcsolattartóként 
megjelölt személlyel legalább 8 nappal korábban történt egyeztetést követően, a 
KIK Kaposvári Tankerülete Igazgatójának engedélye alapján, eseti jelleggel 
tanítási időben is igényt tarthat oktatási célú helyiségek térítésmentes  
használatára, amennyiben az önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális 
vagy sport rendezvények lebonyolítására szolgál.” 

4. c) pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„A KIK kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben oktatási célú helyiségek 6 
hónapot meghaladó időtartamban használaton kívül állnak, úgy azt a tanév 1. 
napját megelőzően, tárgyév augusztus 1. napjáig, kollégiumok esetén szeptember 
5. napjáig jelzi az Önkormányzat részére, aki a Pedagógiai Programban, az  
intézmények szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott 
feladatok ellátásának zavarása nélkül azokat térítésmentesen használhatja vagy 
harmadik személy részére bérbe adhatja.” 

14. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„A KIK az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot 
építhet ki emeletek összekötésével együtt. A távközlési szolgáltatóval a KIK az 
Önkormányzattól függetlenül jogosult a saját nevére távközlési vonalat beköttetni 
és üzemeltetni. Ezekről - legalább a beruházás megkezdését 15 nappal 
megelőzően - köteles a Használatba adót írásban tájékoztatni. 
Felek megállapodnak, hogy a 13. és 14. pontban meghatározott berendezések 
üzembe helyezése esetén ezen eszközök üzemeltetési költsége a KIK-et terheli.” 

16. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„A használatba adott vagyont az Önkormányzat a mindenkor hatályos 
jogszabályokban foglaltak szerint működteti.” 
 
 
 
 



 
 

18. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„Az Önkormányzat köteles gondoskodni a használatba adott ingatlanvagyon 
állagának megóvásáról,  karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, 
cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, így az ingatlanban levő 
központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek 
munkaképes állapotáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten 
tartásáról. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek 
fedezése már nem kötelessége.” 

22. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„Az Önkormányzat gondoskodik a köznevelési feladat ellátásához szükséges  
technikai berendezések működtetéséről, karbantartásáról.” 

28. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„A KIK felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy 
szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat 
folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a KIK kötelezettsége 
függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei,  
az intézmény tanulói vagy az érdekében eljáró személy magatartására vezethető 
vissza.” 

29. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„Amennyiben a KIK tudomására jut valamely tény, körülmény, adat, amely az 
ingatlan rendeltetésszerű és zavarmentes használatát akadályozza, kár 
bekövetkezésével fenyeget, a használatában álló vagyon nagyobb mérvű  
romlásához vezethet, köteles erről haladéktalanul az Önkormányzatot értesíteni és 
a szükséges intézkedéseket megtenni. Az értesítés elmaradása vagy késedelme 
miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a KIK köteles viselni.” 

38. pont egészüljön ki a KIK kapcsolattartójával az alábbiak szerint: 
„Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kapcsolattartók: 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti 
Tankerülete 7400 Kaposvár, Szántó u. 5. Lábadi Ildikó üzemeltetési 
referens” 

40. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„A szerződésre egyebekben a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.” 

A használati szerződés egészüljön ki egy új 42. ponttal: 
„42.  A jelen szerződés 9 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát, 6 példány a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központot illeti meg.” 

A használati szerződés egészüljön ki egy új 43. ponttal: 
„43. Jelen szerződés elválaszthatatlan 1. számú mellékletét képezi a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére fenntartásra, 
ingyenes használatba átadott ingatlanokról készült kimutatás.” 

A határozati javaslat 2.) pontjában szereplő vagyonkezelési szerződés 
elfogadását az alábbi módosításokkal támogatta: 
2. pont kiegészítés 

„Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával meghatalmazza a KIK-et, 
hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel, illetve törléssel kapcsolatos 
eljárásban teljes jogkörrel képviselje az ingatlanügyi hatóság előtt.” 

3. a) pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„A KIK vagyonkezelésében levő  ingatlant a Pedagógiai Programban, az  
intézmény(ek) szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében 



meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási 
időn kívül, az Önkormányzat a KIK Kaposvári Tankerülete Igazgatójának 
engedélyével önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális és sport 
rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használja.” 

10. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„A KIK köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a 
jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget, ennek keretében a számviteli 
nyilvántartásból adatot szolgáltat a tárgyi eszközök bruttó értékéről és az 
elszámolt értékcsökkenésekről a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig. 
A KIK a vagyonkezelésébe adott vagyonra vonatkozóan évente december 31-
i fordulónappal köteles leltárt készíteni, és a leltározási jegyzőkönyvet, 
valamint a leltározással kapcsolatos dokumentumokat a tárgyévet követő év 
január 31. napjáig az Önkormányzat részére megküldeni.” 

14. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„A KIK köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár 
következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye.” 

20. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„A beruházás, felújítás értékét a KIK-nek bizonylatokkal kell igazolnia és azokat 
az aktiválás negyedévét követő hónap 15. napjáig az Önkormányzat részére 
köteles megküldeni.” 

33. pont egészüljön ki a KIK kapcsolattartójával az alábbiak szerint: 
„Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kapcsolattartók: 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti 
Tankerülete 7400 Kaposvár, Szántó u. 5. Lábadi Ildikó üzemeltetési 
referens” 

36. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„A szerződésre egyebekben a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.” 

A vagyonkezelési szerződés egészüljön ki egy új 38. ponttal: 
 „38. A jelen szerződés 9 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát, 6 példány a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központot illeti meg.” 

A vagyonkezelési szerződés egészüljön ki egy új 39. ponttal: 
„39. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére 
fenntartásra és működtetésre, vagyonkezelésbe átadott ingatlanokról 
készült kimutatás. 

2. számú: Megállapodás a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labraúgó 
Akadémia és az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium 
közt. 

3. számú: Megállapodás Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Kaposvári-Tiszk Térségi Integrált Szakképző Központ 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. közt.” 

 
 

9.) Előterjesztés a Köznevelési Szerződések elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Dobos Pál bizottsági tag megkérdezte, hogy a szerződések 4.) pontjában szereplő 
63.400,-Ft milyen időszakra vetített összeg? 



 
dr. Bendli Attila törvényességi referens elmondta, hogy az összeg költségvetési évre 
vetített. 
 
dr. Dobos Pál bizottsági tag javasolta ezt a szerződésekben is rögzíteni. 
 
A módosítással együtt a határozati javaslat elfogadását a bizottság egyhangúan, 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozta: 
 
21/2013. (II. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Köznevelési Szerződések elfogadásáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását azzal a módosítással támogatta, hogy valamennyi 
köznevelési szerződés 4.) pontjába a gyermekenként fizetendő 63.400,-Ft 
hozzájárulás elé kerüljön be, hogy „költségvetési évenként”. 

 
 

10.) Előterjesztés a közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és kötéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok javasolta a Hivatalnak, hogy a jövő évben a Vikár Kórus is  
kerüljön be azon körbe, akikkel a város közművelődési megállapodást kíván kötni. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozták: 
 
22/2013. (II. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

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

 
 

11.) Előterjesztés a 2013. évi kiemelt városi rendezvények programjáról és  
költségvetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
dr. Dobos Pál bizottsági tag megkérdezte, hogy az idei kamarazenekari fesztivál 
támogatása miért több 12 millió Ft-tal, mint az előző évi? 
 
Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens elmondta, hogy a 2012. évi fesztivált is  
45 millióval támogatta a város, de ebből 12 millió Ft-ot 2011-ben fizetett ki. 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta 
 
 



 
23/2013. (II. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a 2013. évi kiemelt városi rendezvények programjáról és 
költségvetéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
támogatta. 

 
 

12.) Előterjesztés az óvodák alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sárdi Zoltánné köznevelési referens 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül 
egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a 
következő határozatot hozták: 
 
24/2013. (II. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

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

 
 

13.) Előterjesztés a Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE-vel 
kötendő 5 évre szóló megállapodásról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György sport referens 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 7 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
25/2013. (II. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE-vel 
kötendő 5 évre szóló megállapodásról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
 

14.) Előterjesztés a Kaposvár TISZK Kft. ingó- és ingatlan vagyonának a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes használatba adásáról, illetve 
a Kft. további működtetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Bendli Attila törvényességi referens röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. 
 



dr. Csató László bizottsági tag megkérdezte, hogy mit jelent a kft. személyi 
állományának racionalizálása? Milyen apparátus dolgozik a kft-ben? 
 
(dr. Farkas Géza bizottsági tag távozott a bizottsági ülésről.) 

 
dr. Bendli Attila törvényességi referens úgy tudta, hogy jelenleg a TISZK-nek 4-5 
dolgozója van, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti 
Tankerülete kifejezte azon szándékát, hogy ezeket a dolgozókat a saját személyi 
állományába átveszi. 
 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 
26/2013. (II. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár TISZK Kft. ingó- és ingatlan vagyonának a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes használatba adásáról, 
illetve a Kft. további működtetéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
 

15.) Előterjesztés közterület elnevezéséről 
Előterjesztő: Pintér Attila tanácsnok 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Pintér Attila bizottsági tag, mint előterjesztő ismertette az előterjesztés tartalmát. 
 
dr. Csató László bizottsági tag elmondta, hogy az előterjesztést tárgyalta az Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Bizottság is. Jelenleg a korábban megszűnt véleményező 
testület is meghívást kap a bizottság ülésére, ha közterület elnevezéséről van szó. A 
szakértők a bizottság ülésén jelen voltak. A bizottság úgy foglalt állást, hogy a közgyűlés  
a határozati javaslatról az Együd Árpád Kulturális Központ és a Somogy Megyei 
Kormányhivatal véleményének ismeretében döntsön. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy Nagy Imre történelmi szerepét 
különbözőképpen értékelik, de mindenképpen 56-os mártír volt. Véleménye szerint is át 
kellene alakítani a teret, padokat kitenni. Ugyanakkor az Oktatási Bizottság véleményével 
részben értett egyet. A saját önkormányzati intézmény megkeresésével egyetértett, a 
Somogy Megyei Kormányhivatal címét azonban véleménye szerint nem kellene 
megváltoztatni: újonnan alakult hivatalról van szó, újak a pecsétek, a levélpapírok. 
 
(dr. Ozsváth Ferenc bizottsági tag távozott a bizottsági ülésről.) 

 
dr. Csató László bizottsági tag személyes véleményét is elmondta, mely szerint nem 
javasolta a Nagy Imre park elnevezésének megváltoztatását. 
 
Pintér Attila bizottsági tag, előterjesztő elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal már 
megkereste a két érintett intézményt és maga is tett lépéseket ez ügyben. A közgyűlés 
üléséig várhatóan megérkezik a véleményük. 
 
(dr. Ozsváth Ferenc és dr. Farkas Géza bizottsági tagok visszatértek a bizottsági ülésre.) 



 
Dér Tamás bizottsági tag javasolta, hogy a Nagy Imre park elnevezés terjedjen ki a 
teljes zöldterületre. 
 
Dér Tamás bizottsági tag határozati javaslatát a bizottság 1 igen szavazattal, 6 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül nem támogatta. Az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását a bizottság 1 igen szavazattal, 6 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül nem támogatta. 
 
27/2013. (II. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a közterület elnevezéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását nem támogatta. 

 
 

16.) Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2013. évi 
munkatervéről 
Előterjesztő: dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködik: dr. Gróf Regina bizottsági titkár 
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.) 
 
A bizottság tagjai a határozat javaslatot egyhangúan, 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadták és az alábbi határozatot hozták: 
 
28/2013. (II. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a bizottság 2013. évi munkatervét elfogadta. 

 
Felelős:  dr. Szép Tamás tanácsnok 
Közreműködő: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  közlés (azonnal) 

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

 
K. m. f. 

  
 
 dr. Szép Tamás dr. Csató László 
 tanácsnok bizottsági tag 


