
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2013. április 18. 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, a 
meghívottakat és a hivatal munkatársait. 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 le napirendjérő l a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának 
rendjéről szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság a javaslattal egyetértve az ülés napirendjét egyhangúan, 6 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2013. (IV. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az ülés meghívójában szereplő napirendet elfogadta azzal, hogy levette 
napirendjéről a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 
rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést. 

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
Napirend: 
 
1. Előterjesztés a települési hulladék ártalmatlanítási díjainak módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
 

2. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2012. 
évi pénzmaradvány megállapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
 



 
4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési 

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

 
5. Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
 

6. 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 népjóléti referens 
 

7. Előterjesztés a Turisztikai attrakciók fejlesztése (DDOP-2.1.1.A.B/12-2012-0003) 
pályázat keretében kialakítandó kerékpáros pihenőkhöz szükséges használati 
szerződésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
 

8. Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal által a Szántó u. 5. sz. alatti 
ingatlanban bérelt helyiségek hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
9. Előterjesztés a Fekete Hollók rendje helyiség használati kérelméről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 

 
10. Előterjesztés a Zselic-kertváros, Hajnalka utcai közvilágítás kiépítéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 

 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1. Előterjesztés a települési hulladék ártalmatlanítási díjainak módosításáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Molnár György igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte Trenyik Tamást, a KVG Zrt. ügyvezető 
igazgatóját. 
 
A bizottság tagjai a határozat javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan 
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi határozatot 
hozták: 
 
 



 
42/2013. (IV. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a települési hulladék ártalmatlanítási díjainak módosításáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

2. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte Kalocsa Ferencnét, a Somogy Megyei 
Temetkezési Kft. szolgálatvezetőjét. 
 
Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész ismertette az Oktatási, Tudományos és 
Kulturális Bizottság véleményét, mely szerint Verseghy Márffy Emil és Pongrácz Károly 
dr. síremléke is kerüljön be a 13 védett sírt tartalmazó mellékleti felsorolásba. 
  
dr. Csató László bizottsági tag elmondta, hogy az Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottság, mint szakmai bizottság egyhangú javaslata volt a rendelet mellékletében 
szereplő 13 név említett két névvel történő kiegészítése. 
  
dr. Szép Tamás tanácsnok véleménye szerint Kaposvár közéletében sokkal több 
jelentős szerepet játszó személy volt, mint a rendelet mellékletében felsorolt 13 személy, 
és több síremléket az építészeti értéke miatt is védeni kellene. A felsorolásban egyetlen 
olyan síremlék sincs, amelyet, mint műalkotást kellene védeni. A rendelet szövegével 
egyetértett, a melléklettel nem. 
 
Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész szerint a védelemnek az is emeli a szintjét, 
ha nem „tömegesen”, nagy számban történik. A 13 nevet tartalmazó listához lehet mé g 
neveket javasolni - ahogy az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság is tette -, ezért 
lett az előterjesztés mellékleteként csatolva egy lista. Elmondta, hogy a védelem lényege 
abban van, hogy a védett sírhely nem szüntethető meg.  A védett sírhelyet jogosult 
hiányában az önkormányzat váltja újra.  
 
dr. Ozsváth Ferenc bizottsági tag megkérdezte, hogy mennyibe kerül egy sírhely 
védetté nyilvánítása, mennyi költséget jelent a városnak a rendelettervezet elfogadása? 
 
Kalocsa Ferencné, a Somogy Megyei Temetkezési Kft. szolgálatvezetője elmondta, 
hogy az elmúlt években civil kezdeményezésre az összes síremlék fel lett újítva. Ilyen 
feladat ezért a védeni kívánt síremlékeknél nincs. Elsősorban a sírhelymegváltás az, ami a 
költségek nagy részét adja, más összegbe kerül a kriptánál és más összegbe a földes  
sírnál.  
 
Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész úgy vélte, hogy a 15 sír gondozása éves  
szinten kb. 1 millió Ft-ba kerülhet. 
 



 
dr. Szép Tamás tanácsnok megemlítette Bereck Antal (1818-1872) polgármester nevét, 
aki az előterjesztéshez csatolt 30 fős listában a legkorábban születettként szerepel. Úgy 
vélte, hogy mint kaposvári polgármesternek, a síremléke védett kellene, hogy legyen. 
Kaposváron az elmúlt 20 évben sok személynek állított emléktáblát a közgyűlés. Az 
emlékét nemcsak így kellene megőrizni ezeknek az embereknek, hanem úgy is, hogy a 
temetőben a hamvaikat is védeni kellene. Megemlítette Tar Csatár nevét, akinek mé g 
emléktáblája sincs. 
A rendelet szövegével egyetértett, a melléklettel továbbra sem. 
 
dr. Farkas Géza bizottsági tag úgy vélte, hogy addig, amíg egy sírban nyugvó 
személynek van jogutódja, addig neki kötelessége a sírt gondozni. A városnak azt kell 
figyelemmel kísérnie, hogy ez a helyzet az egyes síroknál meddig áll fenn, utána pedig - 
ha szükséges – „be kell avatkoznia”. És természetesen nyilvántartást is kell vezetnie a 
sírokról. A védettség egyébként építészeti szempontból is indokolt lehet, nemcsak azért, 
mert híres ember sírjáról van szó. 
 
Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész szerint nem önkormányzati feladat  
százvalahány sír gondozása. Ezt a munkát a Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány 
végzi. A Somogy Megyei Temetkezési Kft. minden évben jelzi, ha a városnak „be kell 
avatkoznia”. 
 
dr. Csató László bizottsági tag felhívta a figyelmet a rendelettervezet azon szabályozási 
pontjára, miszerint a javaslatot az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 
véleményezi a tanácskozási joggal meghívott, a rendeletben megjelölt szakértők 
bevonásával. Az Oktatási Bizottság keddi ülésén megtette a javaslatát, az előterjesztéshez 
csatolt rendeletmódosítás mellékletében szereplő 13 sírhelyet kettővel kérte kiegészíteni.  
Javasolta, hogy a rendeletet az Oktatási Bizottság véleményével együtt támogassa a Jogi 
Bizottság és a következő bizottsági szakban lehet újra a szakértők elé terjeszteni egy  
rendeletmódosítási javaslatot. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok felhívta a figyelmet arra, hogy ezt a rendeletmódosítást még 
nem fogadta el a köz gyűlés, tehát kedden az Oktatási Bizottságnak még nem volt a védett 
sírhellyé nyilvánítás tárgyában javaslattételi joga. 
 
dr. Farkas Géza bizottsági tag javasolta az előterjesztés napirendről történő levételét. 
 
A bizottság az előterjesztés napirendről történő levételét 2 igen szavazattal, 3 
tartózkodással és 1 nem szavazattal nem támogatta. 
 
A bizottság a rendeletmódosítás elfogadását – az Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottság véleményével kiegészítve – 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül támogatva a következő határozatot hozta: 
 
43/2013. (IV. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról szóló 
előterjesztés rendeletmódosításának elfogadását azzal a kiegészítéssel támogatta, 
hogy a rendeletmódosítás melléklete (az „5. melléklet a temetőkről és a 



temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez”) védett sírokat 
tartalmazó felsorolása egészüljön ki az alábbi két ponttal: 
 
 „  14. Verseghy Márffy Emil 1847 1920 Főrendi ház tagja, földbirtokos 

15. Pongrácz Károly dr. 1874 1943 Tanügyi főtanácsos, gimnázium igaz gató” 
 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2012. 
évi pénzmaradvány megállapításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
Erős György irodavezető tájékoztatta a bizottságot a könyvvizsgáló véleményéről, mely  
szerint a 2011. évi nyitó adatok helyett az egyszerűsített mérlegben és a pénzmaradvány 
elszámolásban az előző évi záró adatokat kell szerepeltetni. Ennek megfelelően az érintett 
táblázatokat a Hivatal átdolgozta, ezek az ülés előtt kiosztásra kerültek. Kérte a kiosztott 
módosuló 13. és 15. számú mellékletekkel együtt a rendelettervezet elfogadását. 
 
A kiosztott anyagokat a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
dr. Csató László bizottsági tag felhívta a figyelmet a határozati javaslat 1.) és 7.) 
pontjára, melyek szöveg szerint teljesen egyformák. Kérte a 7.) pont törlését a határozati 
javaslatból. 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását dr. Csató László pontosításával együtt 5 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta. A rendelettervezet 
elfogadását a bizottság a kiosztott módosító javaslatokkal együtt szintén 5 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 
44/2013. (IV. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a 2012. évi pénzmaradvány elszámolásáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását azzal a módosítással 
támogatta, hogy a 7.) határozati javaslati pont kerüljön ki a határozatból, mivel 
az 1.) ponttal szó szerint megegyezik. 
A rendeletmódosítás elfogadását a könyvvizsgáló javaslata alapján a bizottsági 
jegyzőkönyv 3. számú mellékletében szereplő adatokkal a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolja. 

 
 

4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
koncepciójáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
 



 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül 5 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta: 
 
45/2013. (IV. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását támogatta. 

 
 

5. Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság a rendeletmódosítás elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan, 6 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi határozatot 
hozta: 
 
46/2013. (IV. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a településkép védelméről szóló 2/2013. (I. 21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztés rendeletmódosításának elfogadását 
támogatta. 

 
 

6. 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 népjóléti referens 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai a rendeletmódosítás elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül 
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a 
következő határozatot hozták: 
 
47/2013. (IV. 18.) 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. 

 
 
 



 
 

7. Előterjesztés a Turisztikai attrakciók fejlesztése (DDOP-2.1.1.A.B/12-2012-0003) 
pályázat keretében kialakítandó kerékpáros pihenőkhöz szükséges használati 
szerződésekről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy van –e esetleg pályázati lehetőség a 
Kaposvár-Szigetvár közötti vasútvonalra kerékpárút létesítésére? 
 
Szirják Imréné igazgató elmondta, hogy ezen a nyomvonalon már nemigen van állami 
tulajdon, a többségében magántulajdonú földekre tekintettel a megvalósítás rendkívül 
nagy előkészítő munkát igényelne. 
 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozta: 
 
48/2013. (IV. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Turisztikai attrakciók fejlesztése (DDOP-2.1.1.A.B/12-2012-0003) 
pályázat keretében kialakítandó kerékpáros pihenőkhöz szükséges használati 
szerződésekről szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

8. Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal által a Szántó u. 5. sz. alatti 
ingatlanban bérelt helyiségek hasznosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 
Sallay Attiláné igazgató elmondta, hogy többkörös egyeztetést követően született meg 
az előterjesztéshez mellékelt megállapodás az intézmény elhelyezésére. 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását támogatva 
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozat 
hozták: 
 
49/2013. (IV. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Somogy Megyei Kormányhivatal által a Szántó u. 5. sz. alatti 
ingatlanban bérelt helyiségek hasznosításáról szóló előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 
 
 



 
9. Előterjesztés a Fekete Hollók rendje helyiség használati kérelméről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Sallay Attiláné igaz gató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A határozati javaslat elfogadását a bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül 
egyhangúan, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva az alábbi 
határozatot hozták: 
 
50/2013. (IV. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Fekete Hollók rendje helyiség használati kérelméről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
Sallay Attiláné igazgató – tekintettel arra, hogy 2013. június 30. napjával nyugdíjba 
megy - elköszönt a bizottság tagjaitól és  megköszönte a mindig segítő szándékú 
együttműködést és a közös munkát. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszönetet mondott az igazgató asszonynak a több éves 
eredményes együttműködésért és megköszönte a bizottság munkájának eddigi segítését. 
 
 

10. Előterjesztés a Zselic-kertváros, Hajnalka utcai közvilágítás kiépítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, kérdés, hozzászólás nélkül 
támogatva 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
51/2013. (IV. 18.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Zselic-kertváros, Hajnalka utcai közvilágítás kiépítéséről szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

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

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


