
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és  
Összeférhetetlenségi Bizottsága 2013. május 30. 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 4 fő van jelen, így a bizottsági ülés határozatképes. 
Kérte a két megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítő (dr. Csató László és Dér Tamás) 
távolmaradása miatt a jelen ülésre jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztását. Javasolta dr. 
Ozsváth Ferencet a jegyzőkönyv hitelesítésére, kérte a bizottságot a javaslat támogatására. 
 
A bizottság tagjai a javaslattal egyetértve 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozták: 
 
55/2013. (V. 30.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a jelen ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére – a megválasztott jegyzőkönyv-
hitelesítők akadályoztatása miatt - dr. Ozsváth Ferenc bizottsági tagot megválasztotta. 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok kérte, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a „Kaposvár 
számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság a javaslattal egyetértve az ülés napirendjét egyhangúan, 4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
56/2013. (V. 30.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az ülés meghívójában szereplő napirendjét elfogadta azzal, hogy a „Kaposvár 
számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló 51/2007. 
(XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést levette 
napirendjéről. 

 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 



 
Napirend: 
 
1.) Előterjesztés a KAVÍZ Kft. üzletrészével való rendelkezések jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: Gombos Attila, a Kapos Holding Zrt. elnök-vezérigaz gatója 
 
 

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 

 
 
3.) Előterjesztés a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány alapító okiratának 

módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 

  
 
4.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 

módosításának jóváhagyásról és módosítási szándékok elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 

 
 
5.) Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Bendli Attila irodavezető 

 
 
6.) Előterjesztés az egészségügyi társulások megszüntetéséről 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
 dr. Bendli Attila irodavezető 

 
 
7.) Előterjesztés a Kaposvári Települési Értéktár létrehozásáról 

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

 
 
8.) Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú hasznosításának általános 

szabályairól szóló 7/2000. (II. 29) sz. rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 

 
 
 
 



 
Napirend tárgyalása: 
 
 
1.) Előterjesztés a KAVÍZ Kft. üzletrészével való rendelkezések jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Molnár György igazgató 
Meghívott: Gombos Attila, a Kapos Holding Zrt. elnök-vezérigaz gatója 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok köszöntötte dr. Szontágh Pétert, a Kapos Holding Zrt. 
jogászát. 
 
A bizottság tagjai a határozat javaslat elfogadását kérdés, hozzászólás nélkül egyhangúan 
4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és az alábbi határozatot 
hozták: 
 
57/2013. (V. 30.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a KAVÍZ Kft. üzletrészével való rendelkezések jóváhagyásáról szóló 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
Erős György irodavezető felhívta a figyelmet a kiosztott kiegészítésre, amely a 
honlapon szerepel a közgyűlési anyagok között és ezzel együtt kérte a rendeletmódosítás 
elfogadását. Elmondta, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság a 
kiegészítéssel együtt támogatta a rendeletmódosítást és a határozati javaslatot is. 
 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 4 
igen szavazattal támogatta. A rendeletmódosítás elfogadását a kiegészítéssel együtt 
támogatta 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül. A szavazások 
eredményeként a bizottság a következő határozatot hozta: 
 
58/2013. (V. 30.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzat költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. A rendeletmódosítás elfogadását a 
bizottság a kiosztott kiegészítéssel együtt támogatta. 

 
(A kiosztott kiegészítést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

 

 



 

3.) Előterjesztés a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány alapító okiratának 
módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző  
Közreműködik:  Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok elmondta, hogy az ellenőrző bizottság tagjának felkért  
Farkas Márta jelezte, miszerint az alapítók között két olyan cég is van, amely nem létezik. 
Ilyen a Csopak Immo Ingatlanforgalmazó Kft. és a Pannon Pan Dunántúli Sütő- és 
Édesipari Zrt. Kérte, hogy az előterjesztő ezt jelezze az alapítók felé. 
 
(dr. Farkas Géza megérkezett a bizottság ülésére, így a jelenlévő bizottsági tagok száma 

5-re emelkedett.) 

 

dr. Dobos Pál bizottsági tag megjegyezte, hogy ez az előző alapító okirat módosításnál 
is probléma volt. Úgy tudja, hogy az egyik cég felszámolás alatt áll és a felszámoló írja 
alá helyette a módosítást. 
 
dr. Bendli Attila irodavezető a jelzésre ígéretet tett. 
 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták és a következő határozatot hozták: 
 
59/2013. (V. 30.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány Alapító Okiratának 
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

4.) Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve 
módosításának jóváhagyásról és módosítási szándékok elfogadásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Lőrinczné Balogh Krisztina városi főépítész 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság kérdés, hozzászólás nélkül a határozati javaslat elfogadását egyhangúan, 5 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta. A rendeletmódosítás  
elfogadását szintén egyhangúan, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatva az alábbi határozatot hozta: 
 
60/2013. (V. 30.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti 
Terve módosításának jóváhagyásáról és módosítási szándékok elfogadásáról 
szóló előterjesztés határozati javaslatának és rendeletmódosításának elfogadását 
támogatta. 

 



 
5.) Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról 

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Bendli Attila irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
A bizottság tagjai a határozati javaslat elfogadását egyhangúan támogatták 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül. A rendeletmódosítások elfogadását  
szintén 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan támogatták és 
a következő határozatot hozták: 
 
61/2013. (V. 30.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának és valamennyi rendeletmódosításának elfogadását 
támogatta. 

 
 

6.) Előterjesztés az egészségügyi társulások megszüntetéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 
 dr. Bendli Attila irodavezető 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Bendli Attila irodavezető elmondta, hogy érdemi változást a társulások 
megszüntetése a feladat-ellátásban nem jelent, csak a szerződéses alapok módosulnak az 
új önkormányzati törvény miatt. 
 
A bizottság tagjai kérdés, hozzászólás nélkül támogatták a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül és az alábbi határozatot hozták: 
 
62/2013. (V. 30.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága az egészségügyi társulások megszüntetéséről szóló előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását támogatta. 

 
 

7.) Előterjesztés a Kaposvári Települési Értéktár létrehozásáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok kifogásolta, hogy a települési értéktár bizottságban 80-90%-
ban humán értelmiségi emberek kapnak helyet, de nincs a tagok között orvos, egészséges  
életmóddal foglalkozó szakember, mérnök – a reáltudományok képviselői hiányoznak. 
Megkérdezte, hogy előírás –e, hány fős legyen a bizottság? Véleménye szerint más  
szakmák képviselőit is be kellene vonni a bizottság munkájába, de nem feltétlenül a tagok 
számának növelésével. 



 
 
Pintér Attila bizottsági tag megkérdezte, hogy az előterjesztő támogatja –e a Marketing 
és Turisztikai Bizottság javaslatait? Röviden ismertette a bizottság véleményét. 

 
 Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens elmondta, hogy a törvényi 
meghatározás szerint a bizottság tagjainak száma minimum három fő. A bizottság 
összetételének meghatározásánál az előterjesztő gyakorlati szempontokat próbált 
figyelembe venni: egyrészt igyekezett olyan embereket tagnak javasolni, akik a 
felvetések hátterét ki tudják kutatni, az érték megalapozottságát ki tudják vizsgálni,  
másrészt egyes tagoknál, pl. a múzeum igaz gatója esetében az intézménynél sok 
tudományág képviselője jelen van.  
Véleménye szerint a bizottság tagjainak számát nem szabad növelni, a működőképességet  
is szem előtt kell tartani. Az értéktárba bárki ajánlhat vizsgálandó értéket, és ha a 
bizottságnál nincs meg a szakmai háttér, bárkit bevonhatnak a munkába. 
 
dr. Szép Tamás tanácsnok úgy vélte, hogy az értéktárba olyan értékek kerülnek be, 
amiket a kaposváriak meg akarnak mutatni, amikre büszkék, amikkel Kaposvárt akarják 
azonosítani. Ezért a turisztika képviselőinek mindenképpen jelen kell lenniük a 
bizottságban. Fenntartotta azt az álláspontját, hogy a bizottság tagjait tekintve a humán 
terület túlreprezentált, hiányoznak a reáltudományok képviselői, amiatt javasolta a 
bizottság összetételének módosítását. Kérte a határozati javaslatot a 2.) pont helyett ezzel 
együtt támogatni. 
 
A módosító javaslatot a bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül támogatta. A határozati javaslat 1.) és 3.) pontját a bizottság egyhangúan, 2 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatva a következő határozatot hozta: 
 
63/2013. (V. 30.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága a Kaposvári Települési Értéktár létrehozásáról szóló előterjesztés 
határozati javaslatának 1.) és 3.) pontját támogatta. A Kaposvári Települési 
Értéktár Bizottság 2.) pontban javasolt tagjai között a humán terület 
túlreprezentált, hiányoznak a reáltudományok képviselői, emiatt a bizottság 
Kaposvári Települési Értéktár Bizottság 2.) pontban javasolt összetételének 
módosítását javasolja. 

 
 
 

8.) Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú hasznosításának általános 
szabályairól szóló 7/2000. (II. 29) sz. rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 
Közreműködik: Gelencsér Ildikó vezető főtanácsos 
(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 
dr. Szép Tamás tanácsnok megkérdezte, hogy bárki kérheti –e mobiliák kihelyezését? 
Nem lesz –e annak veszélye, hogy korlátlanul lesznek kihelyezve fagylaltos pultok? 
 
 



 
dr. Kaposvölgyi Lívia jogász elmondta, hogy a mobilia kihelyezésére bérleti szerződést 
kell kötni, a tevékenységhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezni kell.  Bérleti 
szerződés kötését bárki kezdeményezheti. Szükség van a városi főépítész jóváhagyására 
is az árusítópult megjelenését tekintve. 
Úgy vélte, ez a rendeletmódosítást nem jelenti a mobiliák túlságos elszaporodását. 
Megjegyezte, hogy jelenleg arra például nincs ráhatása a városnak, hogy a tizenegyedik 
kínai üzlet ne nyíljon meg a Fő utcán, de a mobiliák kapcsán sok mindent meghatározhat. 
 
dr. Farkas Géza bizottsági tag kérte, hogy egy év múlva a rendeletmódosítás  
tapasztalatairól a bizottság kapjon tájékoztatást. 
 
dr. Farkas Géza bizottság tag határozati javaslatát a bizottság 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta. A rendeletmódosítás elfogadását szintén 4 
igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatta a bizottság az alábbi 
határozatot hozva:  
 
64/2013. (V. 30.) 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 rendeletmódosításának elfogadását támogatta. 
A bizottság tájékoztatást kér a rendeletmódosítást követő egy év 
tapasztalatairól. 

 
 

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

K. m. f. 
  
 
 
 dr. Szép Tamás dr. Ozsváth Ferenc 
 tanácsnok bizottsági tag 


